
TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI SAYI: 65  KASIM-ARALIK 2012

ODD Yönetim Kurulu Başkanı

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa BAYRAKTAR

H. Şükrü ILISAL

“Güçlü bir iç pazar, 
otomotiv sektörünü 

geliştirir”

“Uzun dönem 
kiralamanın gelişimini 
birlikte destekleyelim”

Bilgi Üniversitesi Rektörü

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı

Prof. Dr. M. Remzi SANVER

Eşref BİRYILDIZ

“Dünya ekonomisindeki durgunluk 
2013 yılında da devam edecek”

“Uzun dönemli filo kiralama 
gelişimini sürdürecek”







Editör SELÇUK GÜVEN

4 Filo ve Rent a Car l Kasım-Aralık 2012 www.tokkder.org

Değerli okurlarımız;

Bu sayımızda otomotiv sektörünün en önemli temsilcilerinden ikisi, ODD’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa BAYRAKTAR ve  OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü ILISAL’ın 2012 
değerlendirmeleri ve 2013 beklentilerine yer verdik. Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi 
SANVER ile röportaj gerçekleştirdik. 

Remzi SANVER’e Bilgi Üniversitesi ile TOKKDER arasında hazırlıkları süren sektörel MBA 
çalışmasının kiralama sektörüne neler kazandırabileceğini sorduk.

TEB Arval’in CVO Barometre çalışması, Avrupa’da ki Filo Kiralama pazarına yönelik araştırma, 
2013 trafik cezaları ve sürüş güvenliği yazılarının ilginizi çekeceğini ümit ediyoruz. OYDER’in 
‘’Otomobil müşteri profil araştırmasının’’ sonuçlarına yer verdik. Bu talep analizinin otomotiv 
sektörünün yol haritasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz.

Bosch Servis Konseptleri Kısım Müdürü Murat KORKMAZ ve Brisa’dan Levent AKPULAT 
sektörün iki önemli tedarikçisinin görüşlerini bize aktardılar. Koray YILMAZ ise üyelerimizden 
TEB Arval’i ve şirketinin hedeflerini bize anlattı. TOKKDER’in Rekabet Hukuku danışmanı 
Actecon’da bizi bu sayıda yeni bir yönetmelikle ilgili bilgilendiriyor.

2010 yılı Ekim ayından beri sürdürdüğüm TOKKDER Genel Koordinatörlük görevini yeni 
yılla beraber değerli arkadaşım Tolga ÖZGÜL'e devrediyorum. Önümüzdeki dönem dernek 
çatısı altında farklı projelerde tekrar bir araya geleceğimizi ümit ederek, Tolga ÖZGÜL'e yeni 
görevinde başarılar diliyorum.

‘’Filo ve Rent a Car’’ dergimizin hazırlanmasında önemli destek veren DRD Filo Kiralama 
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Levent GENÇAĞA başta olmak üzere, dernek 
faaliyetlerine zaman ayıran tüm sektör çalışanlarına teşekkür ederim.

Kısa bir süre için devraldığım bu görevin 2 yılı aşkın bir süreye uzamasında en önemli etken olan 
dernek başkanlarım Önder ERDEM ve İlkay ERSOY’a, TOKKDER’in son iki dönem Yönetim 
Kurulu üyelerine ve siz değerli TOKKDER üyelerine teşekkür eder, 2013 yılının mutluluk ve 
başarı getirmesini dilerim.
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TOKKDER'in 
web sitesi yenilendi

Araç Kiralamada Turizm Oscarı 3. kez Avis’in oldu
Avis, Skalite 2012 
Ödülleri’nde yine yılın “En 
İyi Araç Kiralama Şirketi” 
ünvanına layık görüldü. 
Türk turizminin Oscar’ı 
olarak kabul edilen Skalite 
Ödülü’nü üçüncü kez 
kazanan Avis, kaliteli hizmet 
yaklaşımı, yaygın erişimi 
ve yüksek marka algısıyla 
en yüksek oyu alan araç 
kiralama şirketi oldu.

Avis Türkiye Genel Müdür Yardımcısı İnan 
EKİCİ, araç kiralama sektörünün turizm 
sektörü ile karşılıklı olarak birbirini bes-
leyen iş kolları olduğunu hatırlatarak, tu-
rizm sektörünün gelişmesi ve büyümesinin 
araç kiralama sektörüne olumlu yönde kat-
kı sağladığını belirtti. Avis Türkiye olarak 
2 yılda 2 kat büyüme projelerini başarı ile 
tamamlayarak, alınan Skalite ödülü ile bu 
başarı hikayesini taçlandırmış olduklarını 
ileten EKİCİ, 6 yıldır üst üste Avis Türki-
ye olarak bağlı bulundukları bölgede müş-
teri memnuniyetinde birinci olduklarını, 

hızlı büyüme hikayesinin yanısıra, hizmet 
kalitesi ve müşteri memnuniyetinde elde et-
tiği başarılar ile Avis Türkiye’nin diğer Avis 
ülkeleri tarafından örnek alınan bir mo-
del haline geldiğini belirtti. 2013 yılında da 
aynı oranda büyümenin yanısıra yapacakları 
yeni ofis yatırımlarıyla yaygınlıklarını daha 
da arttırmayı planladıklarını sözlerine ekle-

di. 1998 yılından beri Türk turizm sektö-
rünün en iyilerini bir araya getiren Skalite 
Ödülleri’nde bu yılın adayları, Türkiye’deki 
tüm Skal Kulübü’nün üyeleri tarafından 
oylandı. Bu yıl Istanbul Hilton Convention 
Center’da 15.’si düzenlenen Skalite Ödülle-
ri gecesinde toplamda 22 kategoride ödül 
verildi. n
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Otokoç Otomotiv'den 5 yıldızlı açılış
Otokoç Otomotiv, otomotiv 
sektöründe bir ilke imza 
atarak İstanbul ve Antalya’da 
yeni ve yenilenen 5 tesisinin 
açılışını aynı gün ve saatte 
canlı bağlantılar eşliğinde 
gerçekleştirdi. 

Birmot ve Otokoç’un İstinye’deki tesisinden 
canlı bağlantılarla yapılan açılış törenleri 
Koç Holding CEO’su Turgay DURAK, Koç 
Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çİ-
MEN, TOFAŞ CEO’su Kamil BAŞARAN, 
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar YENİ-
GÜN ve Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün ÖZDEMİR’in katılımıyla gerçek-
leştirildi. Aynı anda Yenibosna tesisinde ya-
pılan törene Otokoç Markasından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Uğur GÜVEN ev 
sahipliği yaparken Antalya’daki törende ise 
Birmot Markasından Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Uğur SAKARYA yer aldı. 

Otokoç Otomotiv sektöründe öncü olma 
misyonundan hareketle bir ilke imza atarak, 
yeni tesisleri, Birmot İstinye Fiat, Otokoç Ye-
nibosna Ford, Birmot Antalya Lancia, Alfa 
Romeo ve Jeep ile yenilenen tesisleri Otokoç 
İstinye Ford ve Birmot Antalya Fiat tesisleri-
nin açılışını canlı uydu bağlantısı ile gerçek-
leştirdi.

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk 
ÇİMEN, köklü geçmişi, yenilikçi ve tekno-
loji odaklı yatırımlarıyla her geçen gün bü-
yüyen Otokoç Otomotiv’in 5 tesisinin açılı-

şını aynı anda gerçekleştirdiklerini belirtti. 
Otokoç Otomotiv’in Koç Holding Otomo-
tiv Grubu’nun müşteriye açılan penceresi ol-
duğunu vurgulayan ÇİMEN: “Araç kiralama 
ve perakende sektörünün öncü şirketi Oto-
koç Otomotiv bugün yaklaşık 450 bin met-
re kare açık, 200 bin metre kare kapalı hiz-
met alanı, pazardan aldığı yüzde 8,5 pay, 32 
ilde toplam 123 satış noktası, araç kiralama-
daki 20 bin adetlik araç parkı, 2.000 kişilik 

hizmet gücü ve 3 milyarlık cirosu ile üretim 
ve dağıtım dışında tüm otomotiv çözümleri-
ni sunmaktadır. Bu yıl daralan otomotiv pa-
zarına rağmen yatırımlarımıza devam edi-
yoruz. Yenilediğimiz tesisler ile yüzde 8 ek 
istihdam yaratarak 2012’yi yüzde 10 ciro ar-
tışıyla tamamlayacağız” dedi.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün 
ÖZDEMİR ise törende yaptığı konuşmada 
Otokoç Otomotiv’in iki markası olan Birmot 
ve Otokoç’a ait 5 tesisinin açılışını aynı anda 
gerçekleştirerek bir ilke imza attıklarını be-
lirtti. Otokoç Otomotiv olarak misyonları-
nın rekabet üstü uygulamalarla müşterilere, 
çalışanlara ve hissedarlara değer katarak sek-
törde öncü olmak olduğunu belirten ÖZDE-
MİR şöyle devam etti; “Daha çok müşteri-
ye ulaşmak ve mevcut müşterilerimize daha 
iyi hizmet vermek için en doğru lokasyon-
lara yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2012 
yılında 9 tesisimizi yenilerken 6 yeni tesisi-
mizin de açılışını yaptık. Otokoç Otomotiv 
olarak büyüklüğümüz, köklü geçmişimiz ve 
öncülük misyonumuz çerçevesinde müşte-
rilerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet 
sunmayı hedefliyoruz. Bunun için çeşitli 
araştırmalarla müşterilerimizden geri bildi-
rimler alıyoruz. Araştırma sonuçlarına göre 
müşterilerimiz Otokoç Otomotiv’i şu sözler-
le tanımlıyor: ‘Otokoç Otomotiv, güven ve-
ren, teknolojiye yatırım yapan, ferah, geniş 
ve aydınlık tesisleri, konusunda uzman, gü-
ler yüzlü ve saygılı çalışanları, araç çeşitlili-
ğinin ve bulunurluğunun yüksek olduğu, iyi 
hizmet sunan, sektörünün öncüsü bir şirket-
tir’. Bu değerlendirmelerden aldığımız güç-
le yeni tesis yatırımlarımıza devam ediyo-
ruz.” n
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Lider Filo 
büyümeye 
devam ediyor
Operasyonel Araç Kiralama sektörün-
de faaliyet gösteren Lider Filo, başarılı 
büyüme stratejileri sonucunda 2012 yıl 
sonu itibari ile 1.750 araçlık filoya ulaş-
tı. Bunun yanı sıra günlük kiralama sek-
törüne yönelerek İstanbul, Ankara, İz-
mir ofislerinde hizmet vermeye başladı 
Lider Filo’nun 2013 yılı hedefinde An-
talya, Bodrum, Adana, Gaziantep ofis-
lerini çalışma ağına katarak, 2.500 adet-
lik Filo ile hizmet vermek yer alıyor.

Merkez Ofis: Giz 2000 Plaza No:7 
Kat:11 Maslak / İSTANBUL
Tel: (212) 347 58 00 
Faks: (212) 274 86 66
Call Center: 444 9 011
www.liderfilo.com.tr 
info@liderfilo.com.tr
İstanbul Ofis: Mahmutbey Merkez 
Mah. Taşocağı Cad. Ağaoğlu My Office 
212 No:5 Kat:23 D:390 
Güneşli / İstanbul
Tel: (212) 500 35 75 
Faks: (212) 500 35 80
Ankara Ofis: Saray Cumhuriyet Mah. 
Fatih Sultan Mehmet Cad. Ak Sok. 
No: 8 / 9 (1 B) Pursaklar / Ankara
Tel: (312) 399 46 46 
Faks: (312) 399 59 00
İzmir Ofis: Atıf Bey Mahallesi 65. 
Sokak No:5/A   Gaziemir / İzmir
Tel: (232) 252 07 17 
Faks: (232) 252 02 06

HGS’ye tümden geçiş için 
geri sayım başladı

Yeni yıldan itibaren geçerli 
olacak HGS uygulaması 
için 8 milyon araç sahibinin 
KGS’lerini değiştirmesi 
gerekiyor.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), 1 Ocak 2013’ten 
itibaren köprü ve otoyollarda kartla geçi-
şi sağlayan KGS’nin yerini alacak. Türkiye 
genelinde yaklaşık 8 milyon kişide bulunan 
KGS kartlarının, 1 Ocak’tan önce etiketle de-
ğiştirmesi gerekiyor. KGS’nin sona ermesine 
az bir süre kala sürücülerin bir kısmı HGS’ye 
geçse de KGS’yi kullanmaya devam edenler 
de var.

HGS Etiketleri nereden ve nasıl alınacak?

Etiket satışları öncelikle tüm PTT Merkez, 
şubeleri ile otoyollar üzerindeki PTT iş yer-
lerinden gerçekleştirilecek. Etiketlere baki-
ye yükleme işlemleri de ilk başta yine PTT 

merkez, şubeleri ile otoyollar üzerinde-
ki PTT iş yerlerinden ve PTT Matikle-
rinden yapılacak.

Otoyollar üzerindeki 29 noktada PTT iş 
yeri kuruldu. HGS etiketleri yollar üze-
rindeki dinlenme tesisleri ve benzin is-
tasyonlarından da temin edilebilecek. 
Gişelerin olmadığı hiçbir otoyol giriş çı-
kışı kalmayacak. PTT müşterilerine de 
HGS etiketleri ücretsiz verilecek.

Sistem ayrıca kaçak veya suça karışmış 
araçların takibinin ve tespitinin yapıl-
masını kolaylaştıracak. Yazılımlarının 
büyük bir kısımı Türkiye’de yapılan sis-
tem, güvenlik açısından da diğer sistem-
lerden daha üstün özelliklere sahip.

KGS’den daha ucuz

HGS’de cama içerden yapıştırılan etiket 
ve kart tipi olmak üzere iki tip etiket kul-
lanılabiliyor. KGS’ye göre geçişlerin yüz-
de 20 indirimli olduğu HGS, KGS’den 
farklı olarak gişelerden durmaksızın 
geçmeye imkan sağlıyor.

HGS ile KGS’den dolayı başta Boğaziçi 
ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olmak 
üzere otoyol gişelerindeki oluşan kuy-
rukların azalması amaçlanıyor. KGS kul-
lanımının sona ermesiyle gişelerdeki ba-
riyerler kalkacak.

Yeterli kredi olması gerekli midir?

HGS hesabında geçiş ücretini karşı-
layacak kredi bulundurulması zorun-

lu. Bu nedenle HGS hesaplarına posta çeki 
hesabından veya PTT Bonus kredi kartın-
dan otomatik ödeme talimatı verilmesi çok 
önemli. Aksi durumda HGS hesap bakiyesi-
nin sürekli olarak takip edilmesi gerekiyor. 
HGS hesabında geçiş için yeterli bakiye bu-
lunmadığı durumda 7 gün içerisinde yeterli 
tutar hesaba yatırılmadığı taktirde ilgili ge-
çişler için tebligat işlemleri yapılacak. Yeter-
li bakiye olmadan yapılan geçişler, 7 gün içe-
risinde hesaba yükleme yapılmaması duru-
munda 11 kat cezalı olacak. n
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Bir otomobilde aranan herşey Yeni Golf’te var
1974 yılında pazara 
sunulmasıyla birlikte yeni bir 
sınıfın oluşmasını sağlayan 
ve bugüne kadar 30 milyon 
adede yakın bir satış rakamına 
ulaşan Golf, biri dizel olmak 
üzere dört farklı motor 
seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Bugüne kadar geliştirilen en iyi Golf olma 
özelliği taşıyan yedinci nesil Golf, malzeme, 
işçilik kalitesi, konfor ve teknolojisiyle sınıfı-
nın üzerinde konumlanıyor. 

Volkswagen’in sunduğu tüm yeni sürüş des-
tek sistemlerinin; ESP,  XDS (elektronik, di-
namik diferansiyel kilidi), DSR (Dinamik 
Direksiyon önerisi), İkincil Çarpışma  freni 
ve yorgunluk tespit sisteminin standart ola-
rak sunulduğu Yeni Golf, BlueMotion Tech-
nology özelliği sayesinde ‘Start/Stop’ ve ‘Fren 
Enerjisi Geri Kazanımı’ gibi teknolojilerin 
sağladığı düşük yakıt tüketimi ve karbon sa-
lınımı ile çevre dostu yolculukları mümkün 
kılınıyor. Yeni Golf ailesinin benzinli versi-

yonları 1,2 TSI 105 PS, 1,4 TSI 122 PS ve 1,4 
TSI 140 PS, BlueMotion Technology ile su-
nuluyor. Ayrıca, yine 1,4 TSI 140 PS versi-
yonunda ACT adı verilen aktif silindir yöne-
timi sistemi mevcut. Aktif silindir yönetimi 
“ACT” teknolojisi, 140 PS’lik motorun 100 
km’de sağladığı 4,8 litrelik yakıt tüketimi de-
ğeriyle, bir önceki nesilden yüzde 16 oranın-
da daha tasarruflu. Yeni Golf ’ün BlueMoti-

on Technology ile donatılan dizel versiyonu 
ise 1,6 litrelik TDI motora sahip ve 105 PS 
güç üretiyor.

Yeni Golf, bir önceki neslinde sadece Blue-
Motion modelinde sunulan ve Start&Stop ve 
fren enerjisi geri kazanımı sistemlerini ba-
rından BlueMotion Technology’yi artık tüm 
motor seçeneklerinde standart olarak sunu-
yor. n

Renault'tan üç yenilik: Yeni Symbol, Clio ve Fluence

Yeni Renault Symbol: Ekonomik ve 
modern bir sedan

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç oto-
mobili arasında yerini her zaman koruyan 
Renault Symbol baştan aşağı yenileniyor. 
Yeni Symbol, Renault’nun yeni tasarım an-
layışına uygun olarak tasarlanmış ön yüzü, 
yeni ve konforlu iç mekanı ve yeni motor 
seçenekleri ile dikkati çekiyor.

Yeni Renault Fluence: dinamik, modern 
ve çekici

Ocak 2013 itibarıyla Türkiye’de satışa su-

nulacak olan Yeni Fluence yenilenen yüzü, 
daha dinamik ve modern tasarımı ile dikkat 
çekiyor. Dinamik ve modern görüntüsü ile 
Yeni Renault Fluence’ın ön yüzü, markanın 
diğer yeni modellerinde olduğu gibi dikey 
olarak konumlanmış ve parlak krom çıtalar-
la süslenmiş siyah şeridin ortasında yer alan 
geniş bir logo ve LED gündüz farları ile ara-
cın dinamik duruşuna katkıda bulunuyor.

Yeni Clio

Yeni Clio büyük beğeni toplayan yeni tasarı-
mının yanısıra, kişiselleştirme imkanı, yep-

yeni teknolojik özellikler ile dikkat çekiyor. 
Bu özelliklerinin yanısıra, Yeni Clio seg-
mentinde giriş seviyesindeki en donanım-
lı araç olma özelliği ile de öne çıkıyor. Yeni 
Clio’da üstün teknolojik bir navigasyon ve 
multimedya sistemi R-NAV ve araca en-
tegre mültimedya tablet R-Link yer alıyor. 
Bu yeni tasarım otomobil, üst segmentele-
re yaraşır, “Sınıfının en iyisi” olan teknolo-
jik ekipman seviyesine sahip. n





Röportaj PROF. DR. M. REMZİ SANVER
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2013 yılında Türkiye ekonomisi ile ilgili 
öngörüleriniz nelerdir?

Türkiye ekonomisi, 2010 ve 2011 yıllarında 
çok hızlı bir büyüme sergileyerek, 2009 yı-
lındaki genel ekonomik krizden kaynakla-
nan küçülmenin etkilerini, bir anlamda, te-

Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi SANVER, ayda bir değişen 
tüketici alışkanlıkları ve yeni teknolojik gelişmelerin pek çok endüstrinin 
sınırlarını ve diğer endüstri alanlarıyla bütünleşme biçim ve oranlarını 
yeniden tanımladığına dikkat çekiyor.

“Dünya ekonomisindeki durgunluk 
2013 yılında da devam edecek”

Prof. Dr. M. Remzi SANVER:
Bilgi Üniversitesi Rektörü
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lafi etmiş oldu. Ancak bu hızlı büyüme, yük-
sek cari açık oranları gibi sorunları da bera-
berinde getirdi. Bu derece yüksek cari açık 
oranı, yeni bir ekonomik krize dönüşme ris-
kini taşıdığı için ekonomi yönetimi, 2012 yılı 
içerisinde ekonomiyi soğutma yolunu seçe-
rek yeni bir politika oluşturdu.

“Yumuşak iniş” olarak adlandırılan bu po-
litikanın daraltıcı etkilerinin, öngörülen-
den daha da fazla olması sonucu, ekonomi-
nin 2012 için hedeflenen düzeyin bir miktar 
altında büyüme göstermesi bekleniyor. Sanı-
yorum bu yılı yüzde 3 veya biraz daha altın-
da bir büyüme oranı ile tamamlayacağız.

Büyümedeki yavaşlamanın hedefin de altın-
da gerçekleştiği bir yılın sonunda, hüküme-
tin büyümeyi hızlandırıcı politikalara yö-
nelmek istemesi muhtemeldir. Ancak, dün-
ya ekonomisinin içinde bulunduğu durgun-
luğun 2013 yılında da devam edeceği ve Tür-
kiye ekonomisinin de cari açık gibi riskleri 
taşımayı sürdüreceği göz önüne alındığında, 
2013 yılında da yüksek büyümenin geri gel-
mesini beklemek anlamlı olmayacaktır. Sa-
nıyorum 2013 yılı da, 2012 yılı gibi görece-
li olarak düşük büyüyeceğimiz bir yıl olacak-
tır. Bütün dünyanın durgunluk içinde oldu-
ğu, yani ya hiç büyümediği veya çok az bü-
yüdüğü, bazı ülkelerin ise gelirlerinde ciddi 
küçülme olduğu düşünülecek olursa, bu ge-
lişmenin çok şaşırtıcı olmadığını da kabul 
etmek gerekir.

Size göre 2013 yılında yükselen 
sektörler hangileri olacak?

Artan yabancı sermeye yatırımları, 
Türkiye’nin ihracat politikalarını hızla dö-
nüştürüyor, ancak bu dönüşümün asıl dina-

miklerini, değişen tüketici profili/davranı-
şı ve teknolojik gelişmelerin endüstriye et-
kileri oluşturuyor. Neredeyse ayda bir deği-
şen tüketici alışkanlıkları ve yeni teknolojik 
gelişmeler pek çok endüstrinin sınırlarını ve 
diğer endüstri alanlarıyla bütünleşme biçim 
ve oranlarını yeniden tanımlıyor. Altyapı te-
darikçiliği başta olmak üzere, enerji, elekt-
ronik, yazılım, iletişim, lojistik ve hizmetler 
(özellikle “b2b“ olarak tanımlanan şirketler 
arası pazarlama alanında) gelişmeler yaşa-
nacağını varsayabiliriz. Nihai tüketici boyu-
tunda ise, elektronik, her türlü perakende ve 
hizmetler sektöründe hızlı dönüşümler ya-
şayacağımızı öngörebiliriz.

TOKKDER’in Bilgi Üniversitesiyle 
birlikte planladığı sektörel MBA’i 
değerlendirip, benzer programların 
sektörlere faydalarını aktarabilir 
misiniz?

Çok talep gören bir eğitim biçimi olan MBA 
(Master in Business Administration) özellik-
le mühendislik, sosyal bilimler gibi işletme 
ve pazarlama dışı alanlardan mezun olanla-
rın formel bir işletme eğitimi almamış olma-
ları, ilgili bölümlerden mezun olanların ise 
kariyerlerinin başlarında bilgiyi deneyimle 
harmanlayamamaları nedeniyle çok yüksek 
bir katma değer üretiyor.

Bilgi MBA gibi az sayıda program olabildi-
ğince esnek, çalışanların ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmış, zengin bir içerik ve seçmeli ders 
yapısı sunabiliyor. Bu programlar çok doğal 
olarak bazı kurumların son derece özgün ih-
tiyaçlarını karşılayamayabiliyor. Bu nedenle  
ihtiyaca yönelik olarak daha da özgün, ala-
nı ve boyutları belirlenmiş eğitim program-

ları oluşturma olgusu, giderek yaygınlaşma-
ya  başladı. Üniversite - kurum işbirliği çer-
çevesinde yapılan eğitim anlaşmaları, ihtiya-
ca yönelik olarak tasarlanan içerik ve peda-
goji  ile edinilmiş bilgi ve deneyimin, hızla 
sonuca ve performansa dönüşmesini sağla-
yabiliyor.

İş dünyasının ihtiyaçları:  Bilgi MBA, hem 
iş dünyasından gelen öğrencilerin deneyimi-
ni, hem de lisans sonrasında yüksek lisansı 
seçen yeni kuşakların eğilimlerini bir araya 
getirmeye çalışıyor. Bunu da hem akademi-
den, hem de endüstriden gelen öğretim üye-
leri ve görevlilerinin dersleri kurgulamasıy-
la sağlıyor. Teorinin kavramsal boyutunun 
edinilip edinilmediğinin ölçmenin yanı sıra 
pratik uygulamalara değinen çalıştaylar, ko-
nuk konuşmacılar, simülasyon ve vaka çalış-
malarıyla da zenginleşiyor. Bilgi MBA ola-
rak, sosyal ortamın zenginliği sayesinde ders 
dışı deneyim paylaşımını, özellikle endüstri-
ler arası bilgi transferi açısından çok önem-
li buluyoruz. Ayrıca verdiğimiz kariyer hiz-
metleri ve daha özgün alanlarda hazırlanan 
seminerler öğrencilerimizin İnsan Kaynak-
ları alanında ihtiyaç duyabilecekleri yetkin-
likleri geliştirmelerini ve doğru alanlara yö-
nelmelerini sağlıyor.

Etik: Yeni iş dünyası, yatırımcının ve hisse-
darın temel beklentisi olan “kâr üretmek ye-
terlidir” basitliğinden çok daha karmaşık, 
çok paydaşlı ve değişik beklentili bir ortam-
da rekabetçi olmayı gerektiriyor. 

Artık rekabetçi kıyaslamalı üstünlük, kısa 
vadeli başarıların yanı sıra uzun vadeli ve 
kalıcı olmak zorunda. Bunu sağlayabile-
cek olan sürdürülebilirlik ilkeleri şirketlerin 
stratejik vaatleri arasına çoktan girmiş bulu-
nuyor. Sosyal sorumluluk, çalışan, yöneti-
ci, hatta diğer paydaşların eğitimine katkı-
da bulunmak gibi, geri dönüşü kolaylıkla he-
saplanamayan hedefler artık olağan beklen-
tiler arasında yer alıyor. Çok hızlı karar ver-
mesi ve bunu en etkin bir şekilde her yöne-
tim kademesinde yapması beklenen şirket-
ler, karşılaşabilecekleri etik sorunları da en 
makul biçimde çözümlemek zorundalar. Bu 
da yeni bir anlayış, yeni standartlar ve değer 
sistemleri gerektiriyor. Bireylerin de bunu 
hayata geçirebilir niteliklere sahip olmaları 
fevkalade önem kazanıyor. Bilgi MBA de he-
men hemen tüm derslerimiz pratik ve teorik 
olarak strateji, değişim ve karar verme tema-
larını barındırıyor. Elbette bu da, etik değer-
ler ve yeni iş dünyasının yapısı gibi tartışma-
ların hemen hemen tüm müfredat boyunca 
işlenmesi gerekliliğini getiriyor. n



Röportaj MUSTAFA BAYRAKTAR
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Türkiye otomotiv pazarında, 2012 yılı Ocak-
Kasım dönemi toplam pazarı yüzde 10,3 
azalarak 696.501 adet olarak gerçekleşti. 
Otomobil satışları 2012 yılı 11 aylık döne-
minde bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5,79 azalarak 475.354 adete geriler-
ken, hafif ticari araç pazarı da aynı dönemde 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,38 
oranında düşerek 187.007 adet seviyesinde 
gerçekleşti. Sektör 2012 yılında beklenen bir 
seyir izledi.

2012 yılı ilk 11 ayında 1600cc altındaki oto-
mobil satışlarında yüzde 2 azalma olur-
ken, 1600-2000cc aralığında motor hacmi-
ne sahip otomobil satışlarında yüzde 32,4, 
ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 54,5 
azalma görüldü. Ekonomide yumuşak inişi 
sağlamak amacıyla 1 yıl önce alınmaya baş-
lanan mali önlemler ve özellikle geçen sene 
1600 ve 2000cc üzeri otomobillere, hafif tica-

“Güçlü bir iç pazar, 
otomotiv sektörünü geliştirir”

Mustafa BAYRAKTAR
ODD Yönetim Kurulu Başkanı

ODD Başkanı Mustafa BAYRAKTAR, Türkiye'nin 2012'den itibaren
cari açığı düşürmek için aldığı önlemler sonucunda büyümenin 
gerilemeye başladığını söyledi. Buna karşılık  bütçe açığının artmasıyla 
9 aylık büyüme rakamının yüzde 2,6 olarak açıklandığına değinen 
Bayraktar, bu noktada ekonomik dengenin sürdürülebilirliği açısından 
iç tüketim dinamiklerini harekete geçirmenin önemini vurguladı.
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ri araçlara, geçtiğimiz Eylül ayında ise 1600 
cc altındaki otomobillere gelen vergi artışla-
rı pazarımızı olumsuz etkiledi.

2012 yılı toplam pazarında ilk çeyrek 
(-%25,52) ve ikinci çeyrek (-%14,79) sonuç-
larına göre gerileme devam ederken, son ay-
larda görülen toparlanmaya paralel olarak, 
baz etkisinin de ortadan kalkmasıyla, üçün-
cü çeyrekte (yüzde 4,61) artış gözlendi. 2012 
Kasım ayında ise pazar yüzde 11,7 oranında 
artış gösterdi.

Tüketici tercihlerine baktığımızda, yılın 
11 aylık döneminde otomobil pazarı seg-
ment dağılımının yüzde 84,9’u vergi oran-
ları düşük olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlardan oluştu. Segmentlere göre 
en yüksek satış adetine yüzde 51,2 pay ile C 
(243.568 adet)  segmenti sahip olurken, kasa 
tiplerine göre ise en çok tercih edilen göv-
de tipi Sedan otomobiller (yüzde 43,3 pay, 
205.821 adet) oldu.

Ekonomide yumuşak inişi sağlamak amacıy-
la alınan önlemler, ÖTV oranlarındaki ar-
tış ve ekonomik aktivitenin yavaşlaması, yı-
lın ilk 11 ayında Türkiye otomotiv pazarın-
da %10,3 oranında daralmaya neden oldu.
Ancak 2012 Kasım ayı başında gerçekleştiri-
len 14. İstanbul Autoshow Fuarı’nın olumlu 
etkileri ve düşük faiz ortamının pozitif yan-
sımaları, otomobil pazarında Kasım ayında 
yüzde 16,34, hafif ticari araç pazarında yüz-
de 3,78, toplam pazarda ise yüzde 11,7 ora-
nında artış yaşanmasına sebep oldu. 

1.600 cc altında kalan otomobillere ait 
ÖTV’nin yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarılma-

sının otomobil pazarı üzerindeki olumsuz 
etkileri, ilk defa gerçekleşecek yılbaşı model 
yılı geçişi ve yoğun yılsonu kampanyaları ne-
deniyle 2012 yılında sınırlı kalacaktır. 2012 
yılı otomobil ve hafif ticari araç toplam satış-
larının 775 bin adet, ağır ticari araç satışları-
nı da eklersek otomotiv sektörü toplam pa-
zarının 815 binler seviyesinde gerçekleşece-
ğini öngörüyoruz. 2013 yılının ise 2012 yılı-
na benzer bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. 
Bu seviye, pazarımızın gerçek potansiyelinin 
çok gerisinde kalıyor.

Kısa bir ekonomik değerlendirme yapmak 
gerekirse; Amerika’da 2012 sonu ve 2013 
başı itibariyle gündeme gelecek olan yeni 
mali kuralların ekonomik anlamda olum-
suz gelişmelere yol açabileceği beklentisi var. 
Bush döneminde başlayan vergi indirimleri 
Kongre tarafından yenilenmezse bu yıl so-
nunda sona erecek ve eski vergi yüklerine 
dönülecek. Ayrıca 2011’de kabul edilen par-
tiler üstü yasa ile önümüzdeki yılbaşında 1,2 
trilyonluk bir bütçe kesintisi söz konusu ola-
cak. Bu gelişmeler ABD ekonomisi için yeni 
resesyonun başlangıcı olabilir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde ise ciddi bir belir-
sizlik söz konusu. Yapılan toplantılarda, or-
tak tahvil, bankaların güçlendirilmesi, ek bir 
mali gevşeme yapılıp yapılmayacağı, maliye 
politikasının da para politikası gibi ortak bir 
yönetime bağlanması konularında karar alı-
namadı. Belirsizlik içerisindeki Avrupa’nın 
ekonomik sorunlarını ne şekilde çözeceği 
ise ne yazık ki bilinmiyor.

Sektörümüz ekonomideki gelişmelerden çok 
hızlı etkilenen bir sektör. Ülkemizin ekono-
mik durumuna baktığımızda ise, gelişmekte 
olan ekonomiler arasında yer alan ve dünya-
daki bu krizi göreceli olarak daha rahat idare 
eden bir durumdan bahsedebiliriz. Büyüme 

oranları bakımından ülkelerde genel olarak 
düşüş ve bazı ülkelerde küçülme yaşanırken, 
ülkemiz büyümede en üst sıralarda yer aldı. 

Yüksek cari açık ise sorun olarak karşımıza 
çıkmaktaydı. Yüksek cari açığın uzun süre 
devam ettirilemeyeceği düşüncesi ile Tür-
kiye 2012’den itibaren cari açığı düşürmeye 
yönelik önlemler almaya başladı. Buna bağ-
lı olarak bir yandan ekonomi soğurken, bü-
yüme gerilemeye ve buna karşılık da bütçe 
açığı artmaya başladı ve 9 aylık büyüme ra-
kamı da yüzde 2,6 olarak açıklandı. Bu nok-
tada ekonomik dengenin sürdürülebilirliği 
açısından iç tüketim dinamiklerini hareke-
te geçirmenin önemini bir kez daha vurgu-
lamakta yarar var.               

Önümüzdeki süreçte Türkiye’yi etkileme-
si muhtemel gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz: 
Avrupa’daki ekonomik sıkıntıların devam 
etmesi durumunda ihracatın olumsuz etki-
lenmesi söz konusu olabilecektir. Ülkemizin 
en önemli ihracat pazarı durumundaki Av-
rupa pazarının yerini doldurmak için daha 
fazla çaba harcamalıyız. Bütçe açığındaki ar-
tış borçlanma limitini, o da faizi artırabilir. 
Dünya genelindeki kriz ülkemize gelen fon-
ları düşürebilir. 

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomo-
tivi ne kadar önemsediğini biliyoruz.  Geliş-
mesine ihtiyaç olan her sektörün olmazsa 
olmazı kuvvetli bir iç pazardır. Uzun vadeli 
stratejik bakış açısıyla işin temeline etki ede-
cek kalıcı ve sürdürülebilir yasal düzenleme 
ve uygulamalara ihtiyaç var. 2013’ün gerek 
ülkemiz gerekse dünya ülkeleri açısından 
henüz belirsizliklerle dolu olduğunu söyle-
mek mümkün. Herkes için olumlu bir yıl ol-
masını umuyoruz. n

Tüketici tercihlerine 
baktığımızda, yılın 11 aylık 
döneminde otomobil pazarı 
segment dağılımının yüzde 
84,9’u vergi oranları düşük 
olan A, B ve C segmentlerinde 
yer alan araçlardan oluştu. 
Segmentlere göre en yüksek 
satış adetine yüzde 51,2 pay 
ile C (243.568 adet)  segmenti 
sahip olurken, kasa tiplerine 
göre ise en çok tercih edilen 
gövde tipi Sedan otomobiller 
(yüzde 43,3 pay, 205.821 adet) 
oldu.
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Röportaj H. ŞÜKRÜ ILISAL

“Uzun dönem kiralamanın 
gelişimini birlikte destekleyelim”

H. Şükrü ILISAL
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı

Otomotiv yetkili satıcıları açısından 
2012'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?

2012 yılı yetkili satıcılar açısından çok iyi 
geçmedi. Ülkemizin yüzde 3 civarındaki bü-
yüme rakamları ne yazık ki otomotive aynı 
şekilde yansımadı. 2011 yılına göre neredey-
se %10’a yakın oranda bir daralma yaşan-
makta. Bu sene ilk defa uygulanacak olan 
model yılı değişimi sebebi ile markalar çok 
yoğun ve inanılmaz kampanyalarla araç ta-
leplerini öne çekmeye gayret ediyorlar ve 
buna rağmen pazar daralma ile kapanacak. 
Yetkili satıcılar ise arzın ittiği pazarda tale-
bi yaratabilmek adına büyük fedakarlıklar-
la araç satışı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. 
Özellikle arzın sahibi sağlayıcıların uygula-
dığı ve kârların içine saklandığı hedef siste-
mi sebebi ile zararına satışlar yapılıyor. Bu 
sistemde kâr etmek istiyorsanız ki aslında 
kâr etmek yerine maliyetlerinizi çıkarmak 
istiyorsanız demek gerekir. 

Hedeflerinizi tutturmak durumundası-
nız. Meslektaşlarımız eğer ilgili ayın hedef-
lerini tutturamamışsa zarar etmiş demektir. 
Bunun yanında gerçekten bayileri ile eşgü-
düm içinde çalışan sağlayıcılarda var ve on-
ların bayileri için hayat biraz daha kolay. Bu 
arkadaşlarımız maliyetlerinin bir miktar üs-
tünde kazanç elde edebiliyorlar ama onlar 
içinde şunu söylemek lazım “aldıkları risk-
ler ile kazançlarını kıyasladığımızda” birçok 
sektöre göre komik sayılabilecek rakamlar-
dan bahsedebiliriz.

OYDER Başkanı H. Şükrü ILISAL, uzun dönem araç kiralama işi yapan
firmaların sıfır araç tedarik noktası olmaları dışında aynı zamanda 
araçların bakım hizmetlerinin de sunulduğu bir iş ortaklığının
söz konusu olduğunu belirtiyor.
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Size göre 2013’te otomotiv pazarının 
gelişimi  nasıl olacak?

Temennimiz son 3 yılın ortalamasının al-
tında kalmaması yönünde ancak kabaca bir 
tahmin yapmak gerekirse 750.000 adedin al-
tında olmayacağını söyleyebiliriz. Aslında 
2013 yılında maliyetlerimizi daha çok kont-
rol edebilir bir seyir izlemek durumundayız. 
Yani “ayağımızı yorganımıza göre uzatmak 
zorunda olacağımız” bir yıl geçireceğimizi 
düşünüyoruz.

Yetkili satıcıları bekleyen tehditler ve 
fırsatlar size göre nelerdir?

Dünyada yaşanan ekonomik kriz halen bir 
soru işareti olmaya devam ediyor. Tünelin 
ucundaki ışık bir türlü netleşemiyor, umu-
yoruz ki tünelin ucunda diye gördüğümüz 
ışık üstümüze gelen bir tren olmasın. Türki-
ye son üç yıldır büyüme trendini devam etti-
riyor ancak önümüzdeki dönemin çok daha 
dikkatli hesaplanması gerekiyor. Ekonomi-
de oluşabilecek en ufak olumsuz bir durum 
ilk önce otomotivi ve benzer sektörleri etki-
lemekte. Bu durumu öncelikli tehdit olarak 
algılamaktayız. Ayrıca cari açık kapatmada 
sektörümüzün sürekli ön planda tutulma-
sı ise yine bizim için öncelikli bir tehdit ola-
rak görünmektedir. Umuyoruz ki devletimiz 
vergi toplamada adaleti ve düzeni sağlaya-
cak ve bizde sürekli daha fazla vergi topla-
nabilecek konumdan haklı olarak çıkacağız. 
Aksi taktirde pazarın küçülmesi ve bu se-
beple daha az vergi toplamak kaçınılmaz bir 
gerçeği gösterecektir.  Bir diğer tehdit olarak 
eşit şartlarda rekabetin sağlanamadığı sa-
tış sonrası hizmetleri görmek durumunda-
yız. Özellikle sigorta şirketlerinin kendi ara-
larındaki yoğun fiyat rekabetlerinin faturası-
nı tamamen legal ve kayıt içinde çalışan yet-
kili servislerden çıkarmaya çalışmaları bi-
zim tehdit algılamamızda ön sıralarda yer al-
makta.  Fırsatları ise tek kelime ile özetlemek 
gerekir aslında o da “Hurda Teşviği” dir. Ül-
kemizdeki 12 milyonluk araç parkının yarısı 
12 yaş üstü araçlardan oluşmakta. Yakın bir 
zamanda hükümetin ağır vasıta ticari araç-
lar için uygulamaya başladığı Hurda Teşvi-
ği benzer bir şekilde binek araçlara da yapıl-
malıdır. Eski teknolojideki araçlar daha faz-
la bakım ihtiyacı olan, daha fazla yakıt tüke-
ten ve kesinlikle çevrecilikte olumsuz bir ya-
pıda olmaları nedeniyle belirli bir süre sonra 
ve sürekli bir şekilde trafikten çekilmelidir.  
Önemli olarak gördüğümüz bir diğer fırsat 
ise faiz oranlarının düşmesidir. Elimizdeki 
veriler açıkça göstermektedir ki tüketiciler 
aylık yüzde 1 faiz oranının altında bir gös-
tergeye sahip olduklarında kafalarında araç 

alma fikrini daha kolay oluşturabiliyorlar. 
Son zamanlarda Merkez Bankası faizleri dü-
şürmeye yönelik ufak çalışmalar yapmakta. 
Ancak bankalar bu çalışmaları henüz tüke-
ticiye beklenen ölçüde yansıtmıyor. Bu du-
rum gerçekleştiğinde araç pazarı beklenen 
rakamların üzerine çıkabilecektir.

Kiralama sektörünün en yakın iş 
ortağı olan yetkili satıcılar, kiralama 
sektörünü nasıl değerlendiriyor? Size 
göre filo ve günlük kiralama sektörü 
nasıl gelişecek?

Bugün gelinen noktada uzun dönem filo ki-
ralama araç stoğu 125.000 adede ulaşmış du-
rumda ki aslında bize göre bu rakam olabile-
ceğin altında. Tüketiciye “Uzun dönem araç 
kiralamanın faydaları” yeterince aktarılamı-
yor diye düşünüyorum. Oysa bu sistem şir-
ketler için son derece avantajlı ve kullanı-
labilir bir sistem. Aracınızı, aylık bir bedel-
le kiralıyor, bakımına, sigortasına, vergisi-
ne peşinen bir ödeme yapmadan sahip ola-
biliyorsunuz. Önümüzde çok da uzak olma-
yan bir süreçte araç stok rakamının iki katı-
na çıkabileceğini görebiliyorum. Bundan 10 
yıl önce bu işin ne kadar büyüyeceğini tah-
min edebiliyorduk oysa bugün gelinen nok-
taya bir bakın? 2005 yılında toplam kira-
lık araç adedi 50.000 iken bugün 160.000’e 
ulaşmış durumda. Ben kiralama sektörü-
nün potansiyeli sebebi ile yabancı yatırım-
cıların da önümüzdeki dönemde ülkemiz-

de uzun dönem araç kiralama işi yapacak-
larını ve pazarı daha da büyüteceklerini dü-
şünüyorum. 2013-15 dönemi içinde mevcut 
yapının 40 binden fazla aracı pazara sokaca-
ğı tahmin ediliyor. Hele kamu araç sahipli-
ği yerine kiralama yöntemini benimserse o 
zaman daha fazla rakamlardan bahsetmek 
mümkün olabilecek. TOKKDER’in yaptığı 
çalışmalardan biliyorum ki ülkemizde tica-
ri kuruluşların mülkiyetinde olan araç sayı-
sı 1.2 milyon adet. Oysa 150 bin adet büyük-
lüğünde olan bir kiralama araç stoğu ancak 
%12 gibi bir rakamı ifade ediyor. İngiltere’de 
bu oran %49, İspanya’da %27 seviyelerinde. 
Yani daha gidilebilecek çok yol var.

Yetkili satıcılar olarak, kiralama 
sektöründen neler bekliyorsunuz?

Özellikle uzun dönem araç kiralama işi ya-
pan firmaların sıfır araç tedarik noktası ol-
mamız dışında aynı zamanda araçların ba-
kım hizmetlerinin de sunulduğu bir partner-
liğimiz söz konusu. Önümüzdeki dönemde 
yeni alınacak  40 bin adedin üstündeki araç 
sayısı bakımından karşılıklı ticaretimiz de-
vam edecek ancak son dönemde bazı kira-
lama firmalarının daha yoğun olarak yetki-
siz servislerden bakım hizmeti almaya baş-
ladıklarını görüyoruz. Bunun sakıncalarını 
bilen firmalar yetkili servisler ile çalışmaya 
devam ediyorlar fakat diğerleri için müşte-
rilerine verdikleri hizmet kalitesinden ödün 
verdiklerini, kısa dönem kâr düşüncelerinin 
uzun dönemde müşteri memnuniyetsizliği-
ne neden olacağını hatırlatmak istiyorum. 
Garanti kapsamında olsun veya olmasın iyi 
hizmet vermek isteyen firmalar öncelikle 
müşteri memnuniyetini ön planda tutan yet-
kili servisler ile çalışmalıdırlar. Kendileri de 
çok iyi bilmektedirler ki plazalarımız kendi 
müşterilerinin memnun olabilmesi için her 
türlü olanağa sahiptir. Bir başka partnerli-
ğimiz ise ikinci el araç satış noktalarımızda 
yaptığımız çalışmalardır. Özellikle araç ki-
ralama periyodu 3 yıldan aşağı çekildiği za-
man, yani km’si düşük ve hasar oranı az olan 
araçlar satışa çıktığı zaman yetkili satıcılar 
kiralama firmalarının dönen araçlarını ala-
bileceklerdir. Bugünkü sistemde 3 yıl sonun-
da 100 bin km’nin üstünde olup minimum 
3 parça değişeni olan araçlar ne yazık ki tü-
ketici tarafından tercih edilmiyor. Bu araç-
ları alıp satan galeriler hakkındaki olumsuz 
düşünceler ne yazık ki tüketicinin bilincinde 
yer etmiş durumda. O sebeple uygun km’de 
ve az hasarlı araçların dönüşlerinde hem ki-
ralama firmaları daha yüksek ikinci el bede-
li ile satış yapabilecek hem de alıcılar mem-
nun olacaklardır. n

Yetkili Satıcılık mesleği çok 
köklü bir geçmişe sahip, 
uzun dönem filo kiralama işi 
ise ülkemizde henüz daha 
emekleme döneminde. Pazarın 
büyüyeceği görülüyor bu 
sebeple her iki değerli örgütün 
ortak girişimleri ile büyümenin 
hızlandırılması veya öne 
çekilmesi için ortak girişimlerde 
bulunabilirler. Ben buradan 
TOKKDER yöneticilerine 
mesaj vermek istiyorum, gelin 
ortak platformalar yaratalım, 
kadrolarımız beraber çalışsın, 
kapmanyalarımıza destek 
verelim ve ülkemize beraberce 
hizmet edelim.
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İSTANBUL AUTO SHOW 2012

Audi teknoloji ile bir adım önde
Audi’nin fuarda sergilediği modellerin başında, Türkiye’de satışa sunulan yeni A3 geldi. 
Lüks sınıfın niteliklerini üst düzey kompakt otomobillerin segmentine taşıyan yeni Audi A3, 
Türkiye’de öncelikle 1,4 TFSI, 1,6 TDI ve 1,2 TFSI motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Üç 
kapılı otomobil, aktarma organları, mobil bilgi-eğlence ve sürücü destek sistemlerinde pek çok 
teknolojiyi bir arada barındırıyor

İstanbul Autoshow 
2012'ye damgasını 
vuran otomobiller

ODD ve TÜYAP işbirliği ile 2-11 Kasım 

2012 tarihleri arasında TÜYAP’ta dü-

zenlenen İstanbul Autoshow 2012, Bi-

lim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ER-

GÜN, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, 

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

BAYRAKTAR, OICA Başkanı Patrick BLA-

IN ve TÜYAP Autoshow Başkanı İlhan 

ERSÖZLÜ’nün katılımıyla özel konuklar 

ve basın için 1 Kasım’da düzenlenen et-

kinlikle ziyarete açıldı. İstanbul Autos-

how 2012’de 4 modelin dünya prömiyeri 

31 modelin ise Türkiye prömiyeri gerçek-

leştirildi. 45 markanın toplam 500’e yakın 

modelinin sergilendiği, Autoshow 2012, 

12 salonda ve toplam 50 bin metrekare 

alanda gerçekleşti. 

BMW'nin sürprizleri

BMW’nin, Autoshow sürprizleri ara-
sında yeni BMW 320d xDrive, BMW 5 
Serisi’nin “Long” versiyonu olan BMW 
520Li, yeni BMW M6 ve yeni BMW 6 
Serisi Gran Coupe yer aldı.
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Renault'tan iki dünya lansmanı

Peugeot büyüme atağına 
Türkiye'den başlıyor

Renault, yeni Fluence ve Symbol modellerinin dünya lansmanını ilk 
kez İstanbul Autoshow’da gerçekleştirdi. Renault markasının yeni 
tasarım kimliğini yansıtan modellerinin tanıtımı, Renault Tasarım 
Direktörü Laurens Van den ACKER ve Euromed ve Afrika Bölge 
Başkanı Jean-Christophe KUGLER’in katılımıyla yapıldı.

Peugeot, İstanbul Autoshow 2012 kapsamında ürün gamının ta-
mamını tanıtma imkanı buldu. Peugeot standında 308, 3008, 5008, 
508, 508 SW ve yeni Partner Tepee modelleri sergilendi. İstanbul 
Autoshow 2012’nin ziyaretçileri  Peugeot standında yeni RCZ ile de 
tanıştılar. Yeni RCZ yenilenmiş sportif ve kaslı hatları  ve çift bom-
beli tavanı ile uyum içinde bulunuyor.

Mercedes Benz yeni A-Serisi'ni 
ilk kez sergiledi

Citroën'den C-Elysée lansmanı

Mercedes-Benz, fuara geniş bir ürün yelpazesiyle katıldı. Türkiye’de 
ilk kez sergilenen yeni A-Serisi, CLS Shooting Brake, GL, G-Facelift, 
Smart Electric Drive ve Mercedes- Benz’in yeni ticari aracı Citan, 
Mercedes-Benz standının yıldızları arasındaydı.

Otomotiv sektöründe “Créative Technologie” imzası ile ilerleyen 
Citroën, otomobil sektörünün kalbinin attığı fuarda yeni model-
leri ve sürprizleri ile yerini aldı.  Citroën’in birbirinden özel mo-
delleri, fuarın basına özel açılış gününde Citroën Genel Müdü-
rü  Frederic BANZET’in ve Citroën Türkiye Genel Müdürü Bahat-
tin TATOĞLU’nun da hazır bulunduğu stantta otomobilseverlerle 
buluştu. Citroën, yeni dönemde  lokomotif rolünü üstlenecek olan 
modeli C-Elysée lasmanını da gerçekleştirdi.
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Volkswagen Binek Araçtan 
dünya prömiyeri

Seat'tan iki yeni model

Volkswagen Binek Araç İstanbul Autoshow’da otomobil tarihinin 
efsane modelleri arasında yerlerini alan Golf ve Beetle modelleri-
nin yeni nesillerini otomobil severlerle buluşturdu. Fuar’da ayrıca 
Volkswagen’in ilk kez 1,4 litrelik TSI motorda kullandığı hybrid tek-
nolojisine sahip Jetta Hybrid modelinin de Avrupa Prömiyeri ger-
çekleştirildi.

SEAT, İstanbul Autoshow’da iki yeni modelini otomobilseverler-
le buluşturdu. Paris Motor Show’da dünya lansmanı yapılan yeni 
SEAT Leon ve markanın sedan sınıftaki iddialı modeli yeni SEAT 
Toledo, SEAT standında otomobil tutkunlarıyla buluştu. Ayrıca, Ibi-
za ve Leon modellerinin farklı versiyonlarıyla özellikle geniş ailele-
rin büyük beğenisini kazanan Altea XL ve Alhambra modelleri de 
sergilendi.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BAYRAKTAR 
“ODD’nin misyonlarının başında, otomotiv sektörünün 
Türkiye’ye sağladığı katma değeri artıracak çalışmaları 
desteklemek geliyor. Derneğimizin 90’lı yılların başından 
bu yana desteklediği fuarlar, bugüne kadar 1 milyon 546 
bin metrekare alanda, yaklaşık 7 milyon ziyaretçiyi sektö-
rümüzün markalarıyla bir araya getirdi.” dedi. 

Toyota, 75.yılını Autoshow’da kutladı

Skoda, 2015'e hazırlanıyor

Toyota, sınıfının en önemli oyuncularından biri olmaya hazırla-
nan Yeni Auris ile birlikte yenilenen Verso’yu da Türkiye’de ilk defa 
Autoshow’da görücüye çıkarttı. Hibrit teknolojisinin lideri Toyota, 
Prius Plug-in Hybrid ve Yaris Hybrid’in yanı sıra yarış otomobilinde 
devrim yaratan TS030 HYBRID modelini de sergiledi. Toyota, 2013 
yılında pazara sunacağı C- hatchback modeli Auris’in yeni neslini 
Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow’da otomobil meraklılarının be-
ğenisine sundu. Görünüm ve donanımı baştan sona değişen yeni 
Auris şimdi çok daha cesur ve dinamik özelliklere sahip bir otomo-
bil olarak dikkatleri üzerinde topluyor.

Skoda Rapid’le birlikte yeni minik Skoda Citigo da fuarda otomobil 
severlerin beğenisine sunuldu. Rapid’in ön satışına da, fuarla birlik-
te başlandı. Tanıtım için İstanbul’a gelen Skoda Auto Satış ve Pazar-
lamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Werner EICHHORN, ara-
cın Türk pazarında büyük başarı elde edeceğine inandıklarını söyle-
di. EICHHORN, ‘Rapid ve Citigo sadece birer başlangıç. Önümüz-
deki yıllarda her 6 ayda bir yeni bir araç tanıtacağız. 2015’e kadar 
bütün model yelpazesini yenilemiş ve genişletmiş olacağız’ diye ko-
nuştu.
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2012’de otomotiv pazarında markanızın 
satışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2012 yılında ‘Premium Segment’in payı top-
lam pazar içinde yüzde 9 seviyesine ulaştı. 
Bu artış sürmeye devam ederek toplam pa-
zardaki payının yüzde 10’a ulaşması normal 
olacaktır. Bunun bir nedeni premium seg-
mentin 1,6 litre motorlu ve otomatik şanzı-
manlı yeni kompakt modellerinin ardı ardı-
na gelmesidir. Diğer bir nedeni ise bu sınıf-
taki markaları ilk kez kullanacak olan oto-
mobil severlerin sayılarının gittikçe artma-
sıdır.

2012 yılının ilk 11 ayı sonunda markaları-
mızdan hem BMW, “Premium Segment”te 
hem de Land Rover “Premium SUV 

Segmenti”nde benzer şekilde ayrı ayrı yüzde 
31 pazar payı ile birinci durumdaydılar. Ara-
lık ayı bittiğinde de bu durumun farklı ola-
cağını düşünmüyoruz.

Yıl sonu pazar kapanışı size göre hangi 
seviyelerde olacak? 2013 yılında sektö-
rün nerelere geleceğini tahmin ediyor-
sunuz?

2013 yılında otomobil pazarının 2011 ile 
2012 yılları seviyelerinde olması beklenmek-
tedir.

Küresel anlamda otomobil satışların-
da toplamda bir artışı da zor görüyorum. 
Avrupa’da satışlar düşmeye devam edecek-
tir. Latin Amerika’da bir artış olmayacak gibi 

gözüküyor. Bunun yanı sıra Kuzey Amerika 
kıtasında pazarın artacağını, Çin’de ise düşe-
ceğini tahmin ediyorum. 

2013’te gelecek yeni modelleriniz hak-
kında bilgi alabilir miyiz?

2013 yılı BMW için yeniliklerin yılı olacak. 
İlk olarak Autoshow 2012’de sergilenmiş 
olan, normal gövdeden 14 cm daha uzun 
olan BMW 520 Li’nin satışına ilk çeyrek-
te başlanacak. Arkada oturan yolcular için 
daha fazla diz mesafesi ve daha fazla konfor 
vadeden BMW 520Li, 184 bg sahip TwinPo-
wer Turbo motoru ile 0-100km/sa hıza 8,6 
saniyede çıkarak, performansı 100 km’de or-
talama 7,1 litre yakıt tüketerek sağlıyor. 

Eşref BİRYILDIZ

Borusan Otomotiv
İcra Kurulu Başkanı

“Uzun dönemli filo kiralama 
gelişimini sürdürecek”
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2013’ün ikinci çeyreğinde ise Yeni BMW 
316i,Touring gövdesi ile pazarda yerini ala-
cak. Daha fazla bagaj hacmi isteyenler için 
495 litre olan ve arka koltukların katlanma-
sı ile 1.500 litreye kadar ulaşabilen yükleme 
alanı sunabilmekte. 

BMW 316i Touring, çocuklu aileler, evcil 
hayvan besleyenler ve hobileri olanlar için 
büyük kolaylık sunarken, sürüş keyfinden 
vazgeçmeyen sürücüleri de yol tutuş kabili-
yeti ve seri kullanımı ile tatmin ediyor.

İkinci çeyrekte bir başka gerçekleşecek yeni-
lik ise BMW 3 Serisi’nin Gran Turismo mo-
deli olacak. BMW 5 Serisi’nden tanıdığımız 
Gran Turismo farklı tasarımı, geniş iç hac-
mi ve konfor özellikleri ile yoldaki diğer oto-
mobillerden ayrışıyordu. İşte BMW 3 Serisi 
Gran Turismo da gözlerin aşina olduğu mo-
dellerden daha farklı bir otomobil kullan-
mak isteyenler için tasarlandı.

Lüks segmentte ise BMW 6 Serisi’nin 4 kapı-
lı coupesi, BMW Gran Coupe, akıllı dört çe-
ker sistemi xDrive ve M modeli ile pazarda 
yer alacak. BMW’nin en lüks sportifi olacak 

BMW M6 Gran Coupe’de tek kapılı mode-
linde olduğu gibi 560 beygir gücünde 4.4 lit-
relik çift turbo motor görev yapacak. 

Yılın üçüncü çeyreğinde ise BMW 3 Seri-
si Coupe ve Cabrio’nun yerini alacak olan 
BMW 4 Serisi pazara sunulacak. İlk olarak 
Coupe gövde ile pazara girecek olan BMW 4 
Serisi’nin dördüncü çeyrekte de cabrio göv-
desi satışa sunulacak. BMW marka değerleri 
içerisinde yer alan estetik temasını tamamla-
yan model olacak.

Yılın son çeyreğinde pazarda yer alacak di-
ğer bir model ise lüks SUV segmentinin en 
eski üyelerinden BMW X5. Üçüncü jeneras-
yonu ile sunulacak, yepyeni tasarımı ve mo-
tor seçenekleri ile yıl sonuna hareket getire-
cek.

2011 yılı Eylül ayında Türkiye lansmanı ya-
pılan BMW 1 Serisi’nin  coupe versiyonunun 
ise BMW 2 Serisi olarak 2013’ün son çeyre-
ğinde pazarda yerini alması bekleniyor. 

Bir çok motor ve gövde yeniliği ile 2013 yı-
lını hareketli geçirecek olan BMW, tüm mo-
dellerinde verimliliği ifade eden EfficientD-
ynamics felsefesini ve teknolojik yenilikleri 
ifade eden ConnectedDrive üzerine vurgu 
yapamaya devam edecek.

Kiralama sektörü size göre 2013 yılında 
nasıl şekillenecek? Kiralama sektörünü 
siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Otomotiv ve filo kiralama makro ekonomik 
değişimlere en hızlı tepki veren sektörlerin 
başında geliyorlar. Faizler, döviz kurları ya 
da tüketici beklentilerindeki ani hareketler 
bizim için yüksek dalgalar oluşturabiliyor. 
Bu sebeple, 2013 filo pazarı hakkında değer-
lendirmesi yapmadan önce, ekonomik bek-
lentilere bir göz atmakta yarar var.

2013 yılında ekonominin büyük bir sürp-
riz hazırlamayacağını tahmin ve ümit ediyo-
ruz. Bununla beraber, içerde ve dışarda bazı 
risk unsurlarını da yakından izlemekte fay-
da olacak.

İçeride ve dışarıda çok kötümser ya da çok 
iyimser olmayı gerektiren bir tablo yok. Bu 
çerçevede faiz oranlarının son dönemde-
ki düşüş temposunun azalarak da olsa de-
vamını veya mevcut seviyeleri korunması-
nı bekleyebiliriz. Bu da yüksek sermaye ve 
borç yükü ile çalışmayı gerektiren filo ki-
ralama işlerimizi makul fonlama maliyet-
leri ile destekleyeceğimiz anlamına geliyor. 
Hem bu olumlu beklenti hem de ülkemiz-
de her yıl artan bir oranda kiralamaya dö-
nen KOBİ’lerin talebi artırması ile 2013 se-
nesinde de en az son yıllarda olduğu gibi bir 
büyüme bekleyebiliriz. 150-160 bin seviyele-
rine ulaşan uzun dönemli filo kiralama araç 
parkının yeni yılda yüzde 10-15 arasında bü-
yüyeceğini düşünüyoruz.

“Premium Segment”teki filo parkı bir çok 
neden ile daha da hızlı büyüyecektir. Bunun 
başında KOBİ’lerin filo kiralama alışkanlık-
larının artması ve şirket sahiplerinin de pre-
mium sınıf otomobili kiralamaya yönelme-
si geliyor. Bu sınıfın 1,6 litre ve az tüketen 
motorları ve bununla birlikte otomatik şan-
zımanlı yepyeni modeller lanse etmeleri de 
artışta etken.

Kısaca toparlamak gerekirse, gelecek sene 
filo pazarı büyüyecek, premium markaların 
pazardan aldıkları pay daha da artacaktır.

Kiralamada en çok talep gören aracınızın 
hakkında neler aktarabilirsiniz?

İçinde bulunduğumuz son dönemde Boru-
san Otomotiv olarak lansmanını yeni yaptı-
ğımız BMW 316i modelimizin kira temposu 
oldukça tatmin edici oldu. Yenilenen 3 seri-
si mükemmel tasarımı, şaşırtıcı motor per-
formansı ve son derece tatminkar yakıt tü-
ketimi değerleri talebi körükledi. Yedek araç 
olarak müşterilerimize verdiğimiz bazı araç-
larımızı geri alamadık, araçları kalıcı olarak 
değiştirmek durumunda kaldık. Bu açıkcası 
çok da hoşumuza gitti, gelecekle ilgili ümit-
lerimiz daha da arttı. n

2013 yılı MINI Ailesi Yenilikleri

John Cooper Works modelleri için 
otomatik vites seçeneği. (Hatch ve 
Countryman modelleri)

Mart 2013 / Ailenin 7. Üyesi, MINI 
Paceman; MINI, küçük ve kompakt 
otomobil premium segmentinde 
dünyanın ilk Spor Aktivite Coupé 
otomobilini sunuyor. Marka 
topluluğunun yedinci modeli olan 
MINI Paceman, sportif ve sıra dışı bir 
tasarım, karakteristik sürüş keyfi ve 
özel iç mekân tasarımına sahip. 

Ocak 2013 / MINI GP-2 Türkiye’de 
satışa sunuluyor.

Haziran üretimiyle beraber MINI 
Cooper Countryman ALL4 - 1.6 litre.

Yeni Range Rover

Kasım 2012’de satışa sunduğumuz 
Yeni Range Rover modeli Ocak 2013 
itibari ile Showroomlar'da yerini 
alacaktır.

İlk müşteri teslimatlarının Şubat 
2013’de yapılması öngörülmektedir.

Yeni Range Rover 3.0 TDV6 dizel ve 5.0 
V8 Supercharged motor seçenekleri ile 
satışa sunuldu.
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CVO BAROMETRE 2012

KOBİ’ler tasarrufun yolunu 
filo kiralamada buldu

TEB ARVAL, “CVO Barometre 2012” sonuçlarını açıkladı:

Filo kiralama sektörünün 
bugününe ve yarınına ışık 
tutmak amacıyla TEB Arval’in 
destek olduğu “CVO Barometre 
2012” araştırması sonuçları 
Kurumsal Filoların Geleceği 
Konferansında açıklandı. 
Konferansta konuşan Varol 
CİVİL; filo yönetim sektörünün, 
büyük şirketlerin itici gücüyle 
büyümesini sürdürdüğünü 
belirterek, “KOBİ’lerin yüzde 
94’üne yakın kısmı halen araç 
satın alma yöntemleriyle 
ilerliyor. Bu oran geçtiğimiz yıl 
yüzde 3 gibi gerilese de ülkemiz 
ekonomisinin yüzde 90’ından 
fazlasını KOBİ’lerin oluşturduğunu 
düşündüğümüzde, filo yönetimi 
için önemli bir potansiyelin 
olduğunu görüyoruz” dedi.

TEB Arval desteğiyle gerçekleştirilen ve 
otomotiv sektörünün önemli bir alanı olan 
filo yönetimi konusundaki tek çalışma olan 
CVO Barometre’nin bu yıl üçüncüsü açık-
landı. 

Konferans TEB Genel Müdürü Varol Cİ-
VİL ve TEB Arval Genel Müdürü Luc 
SORIAU’nun ev sahipliğinde gerçekleşti-
rildi. Açılış konuşmasını yapan TEB Genel 
Müdürü Varol CİVİL, “Ülke ekonomimizin 
lokomotiflerinden otomotiv sektörünü bes-
leyen filo kiralama sektörünün bugününe 
ve geleceğine ışık tutan CVO Barometre’nin 
bu yıl üçüncüsünün sonuçlarını açıklıyo-
ruz. Her yıl otomotiv sektörün heyecanla 
beklediği CVO Barometre’nin gelenekselle-

şerek, kendi alanında bir marka haline gel-
mesini görmekten büyük mutluluk duyuyo-
ruz” dedi. 

Maliyetlerini düşürmek isteyen Küçük 
ve Orta ölçekli firmalar filo kiralamanın 
önemine vardı

Filo kiralama sektörünün, büyük şirketlerin 
itici gücüyle büyümesini sürdürdüğünü be-
lirten Varol CİVİL, KOBİ’lerin %94’üne ya-
kın kısmının halen araç satın alma yöntem-
leriyle ilerlediğini dile getirdi. Ancak söz ko-
nusu yüzdenin istikrarlı bir şekilde düşüş 
gösterdiğini vurgulayan CİVİL “Araştırma 
sonuçlarının da ortaya koyduğu üzere filo 
yönetim sektörü büyük şirketlerin itici gücü 
ile büyümesini sürdürüyor. Orta ve küçük 
ölçekli firmalarımızın hala yüzde 94’üne ya-
kını araç satın alma yöntemleriyle ilerliyor. 

CVO Barometre 2012 
sonuçlarına göre, 2011 yılı 
sonu itibarıyla binek ve ticari 
araç birlikte düşünüldüğünde 
Türkiye’de yaklaşık 1.9 milyon 
şirket aracının olduğu tahmin 
ediliyor. Bu rakamın içerisinde 
150 bin araç civarında pay 
sahibi olan Filo Kiralama, filo 
satışlarının yüzde 8’lik kısmını 
oluşturuyor. Son 9 yıla ait 
veriler incelendiğinde Filo 
Kiralama sektörünün istikrarlı 
bir şekilde büyüdüğü görülüyor. 

TEB Genel Müdürü Varol Civil
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Bu noktada filo yönetimi açısından sevin-
dirici bir gelişme bu oranın yıllar itibarıy-
la düşmeye başlaması. Tabloya baktığımız-
da geçen yıldan bu yana yüzde 3 düşüş söz 
konusu.

Buna karşın ülkemiz ekonomisinin yüzde 
90’ının KOBİ’lerden (Küçük ve Orta ölçek-
li firmalardan) ibaret olduğunu düşündüğü-
müzde, filo yönetimi için önemli bir potan-
siyelin var olduğunu görüyoruz” dedi. 

Küçük ve orta ölçekli firmalara filo yöneti-
minin öneminin ve sağladığı avantajların 
çok iyi anlatılmasının gerektiğine de deği-
nen CİVİL, “Özellikle maliyetlerin düşürül-
mesinin giderek önem kazandığı bu rekabet 
ortamında şirketlerin; filo kiralama şirketle-
rinden alacağı profesyonel destek sayesinde 
elde edeceği tasarrufu daha net görmesi ge-
rekiyor” diye konuştu. 

“Filo Kiralama” yoluna giden şirketler 
büyük tasarruf sağlıyor

CVO Barometre 2012 sonuçlarına göre, 
2011 yılı sonu itibarıyla binek ve ticari araç 

Türkiye’deki filo kiralama 
sektörü Avrupa’ya kıyasla 
daha fazla büyüme 
potansiyeli taşıyor. Avrupa ile 
karşılaştırıldığında Türkiye’de 
daha fazla şirket, filosunu 
büyütmeyi hedefliyor. 

birlikte düşünüldüğünde Türkiye’de yakla-
şık 1.9 milyon şirket aracının olduğu tahmin 
ediliyor. Bu rakamın içerisinde 150 bin araç 
civarında pay sahibi olan filo kiralama, filo 
satışlarının yüzde 8’lik kısmını oluşturuyor. 
Son 9 yıla ait veriler incelendiğinde Filo Ki-
ralama sektörünün istikrarlı bir şekilde bü-
yüdüğü görülüyor. Bu durum gün geçtikçe 
şirketlerin araç konusunda dış kaynak kulla-
nımına daha sıcak bakmaya başladığını or-
taya koyuyor.

“CVO Barometre 2012” için  5 bine yakın 
görüşme yapıldı

Araştırma için 3616’sı Avrupa’da olmak üze-
re toplam 4800’den fazla görüşme gerçekleş-
tirildi. Araştırmanın hedef kitlesi, farklı sek-
törlerde faaliyet gösteren şirket aracı kulla-
nan firmalar olarak belirlendi. Araştırma ise 
2012’nin ilk çeyreğini kapsıyor.

“CVO Barometre 2012” Türkiye özet so-
nuçları

Türkiye’deki filo kiralama sektörü Avrupa’ya 
kıyasla daha fazla büyüme potansiyeli taşı-

3 yıl içinde filo büyüme potansiyeli

Türkiye’de filo kiralama 
finansman yöntemini 
benimseyen şirketler filoları 
önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
yüzde 52 artış göstereceğini 
öngörüyorlar. Araştırma 
sonuçları Avrupa’da bu oranın 
yüzde 6 ile sınırlı kaldığını 
gösteriyor.  

TEB Arval Genel Müdürü Luc SORIAU
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CVO BAROMETRE 2012
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Araç filoları üzerindeki maliyet baskısı

yor. Avrupa ile karşılaştırıldığında Türkiye’de 
daha fazla şirket, filosunu büyütmeyi hedef-
liyor. 

100 çalışanın altındaki Türkiye’deki şirket-
ler, yüzde 37 oranında filosunun büyüyece-
ğini düşünürken, bu oranın Avrupa’da yüz-
de 4 ile sınırlı kaldığını, Türkiye’de 100’den 
fazla çalışanı olan şirketler, yüzde 43 ora-
nında filosunun büyüyeceğini düşünürken 
Avrupa’da bu oranın yüzde 7 ile sınırlı kal-
dığını görüyoruz. 

Türkiye’de filo kiralama finansman yönte-
mini benimseyen şirketler filolarında önü-
müzdeki 3 yıl içerisinde yüzde 52 artış gös-
tereceğini öngörüyorlar. Araştırma sonuçla-
rı Avrupa’da bu oranın yüzde 6 ile sınırlı kal-
dığını gösteriyor.  

Türkiye’de şirketler filo kurarken ya da büyü-
türken daha çok araç kredisi kullanıyor. 

Orta ve küçük ölçekli firmalar daha çok araç 
kredisi kullanarak ve satın alma yöntem-
leriyle ilerliyor (%94 oranında). 2011’de bu 
oran %97 idi. Aradaki %3’ük payın filo kira-

% 21 % 21
% 15

% 23

% 57 % 47

% 32

% 24

% 19 % 30

% 45 % 43

Maliyetleri azaltmanın dışında, filo yönetimindeki temel hedefler

% 3 % 8 % 10% 2
Bilmiyor

Bilançoyu 
Hafifletmek

Çalışanların
Memnuniyeti

Sürdürülebilirlik 
taahhütlerini 
gerçekleştirmek

lama sektörüne gittiği görülüyor.  Büyük öl-
çekli firmalarda ise araç kredisi ve satın alma 
oranın toplam yüzde 67, filo kiralamanın ise 
yüzde 28 olduğu görülüyor. 

Türkiye’deki şirketlerin üçte ikisi güvenli-

Firmaların  filo kiralamayı 

tercih etmelerinin en önemli 

sebepleri; aylık sabit maliyet, 

bütçenin kontrolü ve tüm 

servislerin fiyata dahil olması, 

2. el riskinden muaf olunması, 

idari iş yükünden kurtulmak 

olarak sıralanıyor.

ğin sürücü ve firma arasında paylaşılması 
gereken bir sorumluluk olduğunu düşünü-
yor.  Bu nedenle 100’den fazla çalışanı olan 
birçok şirket, çalışanlarına zorunlu güven-
li sürüş eğitimi aldırtıyor; 100 ile 244 ara-

sında çalışan sayı bulunan şirketlerin yüzde 
31’i, 250’nin üzerinde çalışanı olan şirketle-
rin ise yüzde 38’i söz konusu eğitimi çalışan-
larına aldırtıyor. 

Araç politikalarında sürücü güvenliğini ar-
tırmak için cep telefonu kullanımını yasak-
lamak, kazaya karışmamış sürücüleri ödül-
lendirmek gibi bazı yöntemler uygulanıyor.

Filolarda, yakıt tüketimini azaltmak, araçla-
rın yerlerini belirlemek ve sürücü güvenliği-
ni arttırmak amaçlı kullanılan araç takip sis-
temlerinin kullanımının yaygınlaşmış oldu-
ğu gözlemleniyor. Firmaların  filo kiralama-
yı tercih etmelerinin en önemli sebepleri; ay-
lık sabit maliyet, bütçenin kontrolü ve tüm 
servislerin fiyata dahil olması, 2. el riskin-
den muaf olunması, idari iş yükünden kur-
tulmak olarak sıralanıyor. n
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Hukuku ACTECON DANIŞMANLIK A.Ş.
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FATİH ÇAKMAKBAHADIR BALKİACTECON

Türkiye’de 2013 yılı, atık toplama ve geri dö-
nüşüm konusunda oldukça hareketli geçe-
cek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 22 Mayıs 
2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönet-
meliği (AEEE Yönetmeliği) ile bu konudaki 
yasal çerçeveyi belirledi. Yönetmeliğin kade-
meli olarak uygulamaya gireceği Mayıs 2013 
tarihine kadar elektrikli ve elektronik eşya 
üreticilerinin nasıl bir hazırlık süreci geçire-
ceği ise büyük merak konusu. 

Bu süreç hakkında fikir sahibi olmak için 
Avrupa Birliği‘ndeki (AB) uygulamalara göz 
atmakta fayda var. AB’de 27 Ocak 2003 tari-
hinde kabul edilen “Atık Elektrikli ve Elekt-
ronik Eşyalar Direktifi” ve “Elektrikli ve 
Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Madde-
lerin Kullanımının Sınırlandırılması Direk-
tifi” ile önemli metallerin geri kazanımı ve 
ağır metallerin çevresel hassasiyetlere uy-

gun ortadan kaldırılması konusunda büyük 
bir adım atılmıştı. Böylelikle atık toplama ve 
geri dönüşüm konusunda AB kapsamında 
yüksek ivmeli bir gelişme gözlendi. 

Bugün atık elektrikli ve elektronik eşyalar 
kapsamında, AB’de ortalama kişi başı topla-
ma miktarı 4 kg iken İsveç ve İsviçre gibi ku-
rumsal yapılanması güçlü ülkelerde bu mik-
tar 15 kg’ye yaklaşmakta. Türkiye’de ise bah-
si geçen miktarlar oldukça düşük seviyelerde 
ve belirli bir uygulama standardına bağlı ka-
lınmaksızın gerçekleşmekte. Ülkemizde yeni 
yürürlüğe giren AEEE Yönetmeliği’nde, ilk 
aşamada oldukça düşük bir hedefle, 2013 yılı 
için kişi başına 0,3 kg’lık atık toplama amaç-
lanıyor. Önümüzdeki yıllarda ise sektörde 
oluşması beklenen yapılanmanın da etkisiy-
le 2018 yılında bu miktarın AB’nin bugün-
kü ortalamasını yakalayarak 4 kg’ye ulaşma-
sı bekleniyor.

Türkiye’de atık toplama işinin yasal bir çer-
çeveye kavuşması amacıyla daha önce sıra-
sıyla Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontro-
lü (2004), Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin 
Kontrolü (2006), Ambalaj Atıklarının Kont-
rolü (2007) ve Atık Yağların Kontrolü (2008) 
Yönetmelikleri kabul edilmişti. Tüm bu dü-
zenlemelerin ortak noktası ise, daha fazla 
atık toplayabilmek ve bu sayede daha etkin 
bir atık yönetimi gerçekleştirmek üzere üre-
ticilerin bir araya gelmesi. 

Her ne kadar çevrenin korunması amacıyla 
ve hatta mevzuatlar kapsamında olsa da, ra-
kiplerin bir araya geliyor olması, rekabet ku-
ralları bakımından değerlendirilmesi gere-
ken kritik bir konu. Diğer bir deyişle, rakip-
lerin çevrenin korunması gibi meşru bir ne-
denle olsa bile rekabet kurallarının kırmızı 
çizgilerini aşmaması gerekiyor. 

Atık ürünler konusuna derginin bu sayısın-
da yer vermemizin nedeni rekabet kuralları-
nın rakiplerin bir araya gelmesi ile ilgili tek-
nik boyutu değil, atık yönetimi pazarlarının 
geri dönüşüme ya da bertarafa konu fark-
lı farklı ürünlerle sürekli büyümesi. TOKK-
DER bünyesindeki araç kiralama şirketleri-
nin de, ömrünü tamamlamış lastik, atık ma-
deni yağ ve atık akü (elektrikli araç kullanı-
mının yaygınlaşması için biraz beklememiz 
gerekecek) gibi ürünler kapsamında atık yö-
netimi sistemleri pazarına ürün tedarik ede-
cek sağlayıcılar konumunda olduğu unutul-
mamalı.

Atık ürünler daha fazla toplandıkça atıkların 
geri dönüşümü ve ortadan kaldırılması pa-
zarlarını da daha sık duyacağız. Başlıkta da 
belirttiğimiz gibi atıklar artık yalnızca atık 
değil her zamankinden daha fazla ticari bir 
meta. n

Atıklar Atık 
Olmaktan Çıkıyor
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TEB Arval ve hizmetlerinden kısaca söz 
edebilir misiniz?

TEB ARVAL, bir TEB ve BNP Paribas Gru-
bu şirketi olarak 2007 yılında kurulmuştur. 
BNPP iştiraki olan Arval’in uzmanlığından 
yararlanan TEB ARVAL, kurumlara operas-
yonel kiralama ve filo yönetimi çözümleri 
sunmaktadır.

1989 yılında kurulan Arval, 25 ülkede 
4.000’in üzerinde çalışan ile 690 bin ara-
cı yönetmektedir. Çeşitli operasyonel kira-
lama firmalarıyla yapılan işbirliği anlaşma-
ları ile hizmet kapsamı 39 ülkeye ulaşmak-
tadır. TEB Arval Müşterinin tüm araç filo-
sunun sorumluluğunu alarak, araçların sa-
tın alınması, finansman, yönetim, idari işler, 
vergi takibi ve kontrolü, sözleşme süresince 
bakım, onarım, lastik değişim, yedek araç, 
sigorta ve kaza yönetimi,  gibi hizmetlerin 
verilmesini sağlar.  Bu hizmetlere, araçlara 
ilişkin ikinci el risklerinin üstlenmesi gibi 
önemli bir hizmet faktörünü de ekleyebiliriz. 

Müşteri beklenti ve taleplerini nasıl 
karşılıyor ve yönetiyorsunuz?

TEB Arval olarak birinci önceliğimiz müşte-
ri memnuniyetini en üst sevide tutabilmek. 
Bunun için “Account Team” adını verdiğimiz 
satış ve operasyon ekibinden oluşan 2 müş-
teri masamız var.  Her iki ekip de kendi için-
de küçük birer kiralama firması gibi çalışı-
yor. Bu sayede müşterilerimiz bize daha ça-
buk ve kolay erişebiliyorlar.  

Araç politikasının saptanmasından, ürün/
servis seçimi, üretici ve pazar tercihine, ver-

gi ve mevzuat danışmanlığından, kıyaslama 
yöntemleri, kurum dışı uzmanlık avantajla-
rına kadar geniş seçenekler sunuyoruz. Şir-
ketlerin büyüklüğünden bağımsız olarak uz-
man danışmanlığımız, müşterilerimize özel 
ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek-
tedir.

Hizmet kalitemizi ölçümlemek ve müşteri 
bağlılığını arttıran faktörleri ve geliştirilmesi 
gereken alanları saptayabilmek için, bağım-
sız bir araştırma firması olan TNS ile global 
düzeyde, hizmet kalitesi anketlerini gerçek-
leştirmekteyiz.

Anket sonuçlarına göre, TEB Arval müşte-
rilerinin, iki yıl üst üste genel memnuniyet 
oranı yüzde 100 olarak gerçekleşirken, TEB 
Arval’in müşterilerinin gözünde iyi bir imajı 
olduğu ve genel hizmet kalitesindeki algının 
da yüksek olduğu ortaya konmuştur.

Bunun dışında bu sene başlattığımız sürücü 
memnuniyet anketlerimizle de kendimizi ve 
hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi hedef-
liyoruz.

Kurumsal filo kiralamanın geleceği size 
göre nasıl gelişecek?

Filo kiralama son yıllarda daha tanınır hale 
geldi. Özellikle orta ve büyük ölçekli firma-
lar tarafından talep edilir oldu. Bu talebin 
yaygınlaşmasını sağlamak ve KOBI firmaları 
tarafından da ürünün bilinirliğini arttırmak 
gerekir. Türkiye de pazarın yüzde 90’ı halen 
filolarını satın alma yaparak oluşturuyor. Bu 
amaçla bizler, ürünümüzü ve avantajlarını 
iyi anlatmalıyız. Ayrıca sektörümüzün yasal 
çerçevelerinin iyi tanımlanması, ticari araç-
ların yeniden Operasyonel kiralamaya tabii 
olmaları sektörün gelişimine katkıda bulu-
nacaktır. Bana göre, mevcut durumda sek-
törümüz araç seçimi, bulunabilirlik, tesli-
mat, faturaların zamanında gönderilmesi ve 
yol yardım, lastik, sigorta, bakım onarım, fi-
nansman, yedek araç gibi temel hizmetlerin 
sunulduğu “operasyonel” evrededir. Bundan 
sonra ise bu temel hizmetlerin en doğru şe-
kilde ve fiyatlanarak verilmesine devam edi-
len ve bizim sıklıkla altını çizdiğimiz danış-
manlık yaklaşımının ele alındığı, uzun vade-
li ilişkilerin kurulmaya ve stratejik birlikte-
liklere doğru yönelen bir operasyonel kira-
lama göreceğiz. Bunun içerisinde en başta 
müşterilerle açık ve net olmak, doğru ürünü 
doğru bir fiyata sunmak var. Biz bu konuda 
TEB Arval olarak yüksek hizmet kalitesi, ye-
nilikçi ürünler, toplam maliyet optimizasyo-

“Hizmet kalitesine yatırım 
yapmak gerekiyor”

Koray YILMAZ
TEB Arval Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
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nu, etkin risk yönetimi, sosyal sorumluluk, 
güvenli-ekonomik sürüş yaklaşımlarını içe-
ren ve uzun vadeli iş ortaklığını hedefleyen 
bir yaklaşım belirledik.    

KOBİ’lerin satın alma yerine araç 
kiralamaya yönelmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bu sene, yine TEB Arval desteği ile 3’cüsü 
gerçekleştirilen CVO barometre sonuçlarına 
göre, KOBİ’lerin daha çok araç kredisi kulla-
narak ve satın alma yöntemleriyle ilerlediği-
ni görüyoruz. 2011’de yüzde 97 olan bu ora-

nın bu sene yüzde 94’e düştüğünü ve aradaki 
yüzde 3’ük payın filo kiralama sektörüne git-
tiğini, bunun da bize KOBİ’lerinde zamanla 
operasyonel kiralamanın faydalarını daha iyi 
anladıklarını ve bu oranların daha da artaca-
ğını gösteriyor.  

“Outsourcing” şirketlerin verimliliğinde en 
önemli unsurlardan biri olmaya önümüz-
deki yıllarda da devam edecektir. Bu açıdan 
TEB Arval olarak biz, sektörün önümüzde-
ki yıllarda giderek büyüyeceğine ve filo ki-
ralamanın payını yüzde 15’lere çıkaracağına 
inanıyoruz.

Avrupa ile ülkemizin araç kiralama 
sektörlerini kıyasladığınızda ne gibi 
sonuçlar ortaya çıkıyor?

Türkiye’de filo kiralama pazarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Gerek nitelik gerekse nicelik açısından fark-
lılıklar bulunuyor. Operasyonel kiralamanın 
payı ortalama yüzde 40 lar seviyesinde süre 
60 aya hatta 72 aya kadar çıkabilmekte. Ül-
kemizde bu süre en fazla 47 ay olabilmek-
te. Bunun yanında Türkiye’de filo kiralama-
nın otomotiv sektörüne oranı ancak yüzde 8. 

Yani gidecek çok yer olduğunu görüyoruz. 

CVO sonuçlarına da baktığımızda Türkiye’deki 
filo kiralama sektörü Avrupa’dakine kıyas-
la daha fazla büyüme potansiyeli taşıdığını 
ve Avrupa ile karşılaştırıldığında Türkiye’de 
daha fazla şirketin filosunu büyütmeyi he-
deflediğini açıkça görebiliyoruz.

Niteliksel farklılıkların başında ise;  Avrupa 
da şirketlerin hizmet kalitesini artırarak ve 

sürekli bu noktalara yatırım yaparak en üst 
seviyede müşteri memnuniyeti yaratmaya 
özen göstermesini sayabiliriz. Örneğin Hol-
landa da bizim şirketimiz 7 yıldır üst üste 
pazar tarafından “En İyi Operasyonel Lea-
sing Firması” seçiliyor. Burada firmalar, ki-
racılarının tam kapsamlı mobilite ihtiyaçla-
rını karşılayacak çözümler üreterek hacim-
lerini arttırmaya çalışıyorlar. Bir diğer husus 
da doğru bir yaklaşımla bu faaliyetin bir risk 
yönetimi olarak algılanmasıdır. 

Ülkemizde ise kira fiyatı neredeyse her şeyin 
başladığı ve bittiği bir nokta olarak algılanı-
yor. Oysa kabaca şunu söyleyebiliriz ki kira 
bedeli toplam kullanım maliyetinin en faz-
la yüzde 40-50 sini oluşturuyor. Bu açıdan 
şirketlerin kendine özel çözümler üreten ve 
kira fiyatı ile değil toplam kullanım maliye-
tini ve hizmet kalitesini öne çıkaran çözüm-
leri aramaları gerekir.

Kiralama sektörünün kuvvetli ve 
iyileştirmeye açık alanları size göre 
nelerdir?

Sektörünün en çarpıcı kuvvetli yanı büyü-
meye açık olmasıdır. Bu sektör oyuncuları 
olarak öncelikle bizlerin sonra başta finans 
ve otomotiv sektörleri olmak üzere tüm iş 
antlaşmalarımızın önemle üzerinde durması 
gereken bir potansiyeldir. Dinamik ve genç 
bir sektörüz gücümüz de burada. 

İyileştirmesi gereken önemli başlıklar ise 
sektörün legal yapısının çizilmesi başta ikin-
ci el araç pazarına yönelik olmak üzere pazar 
büyüklükleri, satış adetleri gibi istatistiki bil-
gilerin artırılması ve bu bilgilerin toplanma-
sının teşvik edilmelidir. Böylece önümüzde-
ki büyümeyi geçmişe dayalı verilere dayana-
rak daha sağlıklı ölçebilir risklerimizi daha 
iyi değerlendirebilir ve bu potansiyeli daha 
sağlıklı ele alabiliriz. n

Koray YILMAZ
“Çalışma hayatına ilk olarak 1994 yılında bankacılıkla başladım. Daha sonra finan-
sal kiralama ve faktoring şirketlerinde görev yaptım. 1996 yılında TEB Finansal Kirala-
ma şirketinin kuruluşunda görev aldım. O dönemde sektörün Operasyonel kiralamaya 
olan ihtiyacı çok açıktı ve birçok şirketin finansman ihtiyacını karşıladık. Sektördeki te-
mel eksiklikleri ve yapılması gerekenleri daha o günden kavradığımızı söylemek yanlış 
olmaz. 2007 yılında TEB Grubu’nun Operasyonel kiralama sektöründe yer alma kararı 
doğrultusunda TEB Arval’in kuruluş çalışmalarına katıldım. Bu güne dek TEB Arval 
de satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görevime devam etmekteyim. Ope-
rasyonel kiralamanın finansın, otomotivin ve hizmetin bir araya gelerek tecrübelerim-
le örtüştüğü çok sevdiğim bir alan olduğunu ve TEB grubunda olmaktan büyük mutlu-
luk duyduğumu da eklemek isterim.”

Koray YILMAZ'ın otomobili 

Bir filo kiralama şirketinin önce-
likle ihtiyaçlarımı tespit edip, top-
lam kullanım maliyetini gözete-
rek önereceği araç benim tercih et-
tiğim araç olacaktır. Elbette daha 
sonra da bana gerçekte kullandı-
ğım kadarını ödetmelerini bekle-
rim.
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Röportaj BOSCH CAR SERVICE

Bosch Car Service’in sunduğu 
hizmetlerden söz edebilir misiniz?

Bugün Türkiye’de 200’e yakın noktada her 
marka ve model araca bakım, onarım ve ha-
sar hizmeti verebilmekteyiz. Servislerimizin 
teknik personeli Bosch Eğitim Merkezi’nde 
eğitilmekte olup sertifikasyon programına 
tabidirler. Sadece Bosch’un ürettiği sistemler 
değil, tampondan tampona bir araç için ge-
reken tüm hizmetleri içeren eğitimler teorik 
ve pratik uygulamalar ile verilmektedir. Ser-
vislerimizin; servis ekipmanları, test cihaz-
ları ve teknik yazılım ihtiyaçları Bosch tara-
fından sağlanmakta olup bir araca en doğ-
ru teşhisi en hızlı şekilde verebilmek üzere 
yapılandırılmıştır. Nitekim servislerimizin 
yıl içerisinde verdikleri hizmet kalitesi, giz-
li ve açık denetlemeler ile ölçümlenmekte 
ve buna göre gelişimleri takip edilmektedir. 

“Filoların birçok idari iş 
yükünü hafifletiyoruz”

Murat KORKMAZ:

Servis Konseptleri Kısım Müdürü
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Her Bosch Car Service, en hızlı ve en eko-
nomik çözümü güvenilir bir şekilde müşte-
rilerine sunma hedefi ile hareket etmektedir.

Bosch Car Service’i diğer servislerden 
ayıran temel farklılıklar nelerdir?

Bosch Car Service’lerin her marka araca hiz-
met verebiliyor olması sayesinde filo firma-
larının Bosch ile yapacağı anlaşmalarda tek 

bir merkezi sözleşme ile aynı kalite ve güve-
nilir hizmeti aynı fiyat güvencesi ile alabile-
ceğinin önemini vurgulamak isterim. Birim 
işçilik ve kullanılan yedek parçalar dikkate 
alındığında marka bağımsız olarak tek fiyat 
konuşabilmekteyiz. Özellikle servislerimi-
zin test ve onarım üzerine yapılandırılması 
sebebi ile alternatif ekonomik çözümler su-
nabilmekteyiz. Filo firmaları ile yapılan söz-

"Otomotiv 
teknolojilerinde 
her marka ve 
model araca hizmet 
verebilecek, uzman 
ve teknolojiyi 
kullanmayı 
prensip edinmiş 
Bosch Car Service 
organizasyonumuz 
ile en uygun 
koşullarda hizmet 
vermeyi bir görev 
biliyoruz."
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leşmelerimizde en baştan hangi araca, hangi 
parçayı hangi işçilik bedeli ile sunabileceği-
mizi belirlemekte ve Bosch’un merkezi yöne-
timi sayesinde filoların bugün yaşadığı bir-
çok idari iş yükünü hafifletebilmekteyiz. Fa-
tura, iş emri ve onay işlemleri gibi süreçle-
ri merkezi olarak yürüttüğümüz için filo fir-
malarının hayatını kolaylaştırdığımızı söyle-
yebiliriz. Bu filolara kolay iletişim ve işi bi-
len kişiler ile muhatap olma imkânı da sağlı-
yor. En büyük farkımız, Bosch kalitesindeki 
ürünleri ekonomik çözümler ile sunabiliyor 
olmamızdır. Bosch Yetkili Satıcı bayi kanalı-
nın desteği ile Türkiye çapında Bosch ve di-
ğer ihtiyaç duyulan tüm parçaların tedariği-
ni hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Hatta filo-
lara özel Bosch Car Service’lerde stok yöne-
timi de yapabiliyoruz.

Bosch Car Service’i güçlü kılan unsurlar 
nelerdir?

Türkiye çapında 200 farklı noktada, her mar-
ka araca tampondan tampona tüm bakım, 
onarım ve hasar hizmetlerini verebiliyor ol-
mak en büyük gücümüz. Sadece İstanbul 
gibi bir şehirde bile 40 farklı noktada oldu-
ğumuz düşünülürse, kolay ulaşım, hızlı ser-
vis hizmeti, randevu süreçlerini yönetmek 
gibi birçok avantajı sağlayabiliyoruz. Bosch 
yedek parça kalitesinde ürünlerin kullanıl-
ması, garanti sürecimiz, ekonomik, hızlı ve 
güvenilir hizmetlerimiz Bosch Car Servi-
ce  olarak misyonumuzdur. Bosch’un 93 yıl-
lık servis yönetimi ve 127 yıllık yedek par-
ça tecrübesi ile geleceğe hazırlanıyoruz. Filo 
araçlarının çoğunun dizel olduğunu dikkate 
alırsak, dizel sistemlerindeki bakım ve ona-
rımlar daha da önemli bir hale geliyor. Dizel 
Sistem üreticisi olarak Bosch’un ve 95 ayrı 
noktada kurulu Bosch dizel servis ağımız ile 
dizel sistemlerinin tamir ve bakımı için en 
ekonomik ve kaliteli çözümü sunabiliyoruz.

Yedek parça ve garanti hizmetlerinizden 
söz edebilir misiniz?

Bosch Car Service’lerin her zaman tercihi 
Bosch yedek parçalarıdır. Amacımız araç sa-
hiplerinin de kaliteli ve garantili Bosch ye-
dek parçalarını tercih etmesini sağlamaktır. 
Bu aracın sağlığı ve güvenli sürüşü için çok 
önemli. Hatta aşınma ve bozulma gibi tek-
nik etkenleri de dikkate aldığımızda kalite-
li ürünlerin ve hizmetin alınması uzun va-
dede ekonomik tasarruf da sağlayacaktır. Fi-
lolar ile yürüttüğümüz işbirlikleri çerçeve-
sinde zaten hangi araca hangi referansta ye-
dek parça kullanılacağı konusunda baştan 

anlaşıyoruz. Bosch Car Service’lerde bulu-
nan teknik personel de yedek parça kulla-
nımı ve garanti süreci konusunda yetkili ve 
eğitimlidir.

Garanti sürecindeki araçlar için de 2005/4 
Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey An-
laşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup 
Muafiyeti Tebliği kuralları belirliyor. Bu teb-
liğ, aracınıza bir Bosch Car Service’te peri-
yodik bakım yaptırdığınızda, bu bakımla 
ilişkisi olmayan ve otomobil üreticisinden 
kaynaklanan üretim hataları için garantini-
zin devam ettiğine dair yasal olarak araç sa-
hiplerinin haklarını korumaktadır. Periyo-
dik bakımdan kaynaklı bir sorunla karşılar-
sanız Bosch Car Service garanti sürecinde 
araç sahibinin mağduriyetleri karşılanırken, 
diğer arızalı ürünler için araç üreticisi garan-
tisi bozulmadan, bu tebliğ gereği hakları de-
vam etmektedir. Özetle aracınıza bir Bosch 
Car Service’te periyodik bakım yaptırdığı-
nızda, aracınızın garantisi bozulmayacaktır

Kiralama sektörünün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Rekabetin her geçen gün arttığı noktada filo 
firmalarının maliyetlerini düşürmesi ve bir 
taraftan da müşterilerine verdiği hizmetle-
rin kalitesini arttırmasının önemli olduğu-
nu düşünüyoruz. Bir araç kullanıcısının araç 
bakımı ve onarımı gibi ekstra zaman ayır-
ması gereken sıkıntılı bir süreçte hayatını 
kolaylaştırmak gerekiyor. Hızlı servis vere-
bilmek ve kolay ulaşabiliyor olmak bu nok-
tada çok önemli. Artık araçların servisle-
re götürülmesinden çok araçların kullanıcı-
lardan alınması, insanların işlerinden uzak 
kalmaması ve böylece iş yüklerinin hafifle-
tilmesi gerekiyor. Filo firmaları servis mali-
yetlerini düşürebilmek için alternatif çözüm 
arayışına geçmek zorunda kalacaktır. Filo 
firmalarının bakım, onarım, hasar ve hatta 
yedek parça yönetimi gibi süreçleri uzman-
lara bırakması ve profesyonel hizmet alması 
süreçleri daha iyi ve etkin yönetebilmek adı-
na önemli olacaktır. n
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BRİSA PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LEVEN AKPULAT

“Kış Lastiği Zorunluluğu 
yönetmeliğini destekliyoruz”

Levent AKPULAT:
Brisa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Brisa olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan 
“kış lastiği takma zorunluluğu” yönetmeliği-
ni “sürüş emniyeti” açısından sosyal sorum-
luluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz 
ve sürecin en iyi şekilde işleyebilmesi için 
gerekli katkıyı sağlıyoruz. Kış lastiği kullanı-
mı şimdilik şehirlerarası yük ve yolcu taşı-
yan araçlar için zorunlu hale getirildi. Yolcu 

ve yük taşıyan araçları kapsayan bu yönet-
meliğin ardından, kış lastiği kullanımının 
tüm araç gruplarında yaygınlaştırılmasının 
önemli olduğuna inanıyoruz. Bu uygulama, 
kış aylarında %20 artış gösteren trafik kaza-
larının azaltılmasında büyük rol oynayacak. 
Aralık ayında bütün yurtta başlayan yoğun 
kar yağışı ile bir kez daha gördük ki, yasa-
nın Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi 

bütün araçları kapsayacak şekilde genişle-
tilmesi sürüş emniyeti açısından son derece 
önemlidir. Ne yazık ki kış lastiklerinin sağ-
ladığı sürüş emniyetinin hala araç sürücüle-
ri tarafından tam olarak bilinmediğini düşü-
nüyoruz. Toplumun bu konuda daha duyar-
lı hale gelmesi için gerekli tüm platformlar-
da söz alarak araç sahiplerini bilgilendirme-
ye gayret ediyoruz. 
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Yaz 
Lastikleri

Yaz 
Lastikleri

Kış 
Lastikleri

Kış 
Lastikleri

Islak Yolda Fren Mesafesi

Karlı Yolda Fren Mesafesi

60 metre

44 metre

54 metre

36 metre
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n Durma Mesafesi (m)

Sıcaklık 0 dereceye yakın, Islak yol yüzeyi, Hız 90 km/saat

n Durma Mesafesi (m)

Sıcaklık 0 dereceye yakın, Karlı yol yüzeyi, Hız 50 km/saat

Yüzde 10
Daha Kısa 

Frenleme Mesafesi

Yüzde 18
Daha Kısa 

Frenleme Mesafesi

Sürüş emniyeti için kış lastiği kullanın

Araç sahipleri kış lastiğini sadece kar ile öz-
deşleştirip, kar yağdığında araçlarını kullan-
mayacaklarını planlayıp, bu yüzden de kış 
lastiğine ihtiyaçları olmadığına inanıyorlar. 
Oysa ki, kış aylarında çok değişken hava ve 
yol koşuluyla karşılaşıyoruz. Evden çıkar-
ken, kuru, soğuk ancak bulutlu olan bir gün, 
öğlen yoğun yağmura dönüşebiliyor. Zemin-
de ise erimiş çamur olabiliyor. Hatta akşam 
eve dönerken karla karışık yağmurla veya 
karla karşılaşabiliyoruz. Lastiğinizin bütün 
bu değişken hava ve yol koşullarıyla müca-
dele edebilecek bir yapıda olması gerekiyor. 

Kış lastikleri; özel karışımları sayesinde 
hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştü-
ğü kış koşullarında yumuşaklığını ve tutun-
ma özelliğini koruduğu gibi özel deseni sa-
yesinde de karlı zeminde ilave çekiş sağlıyor. 
Kış lastiklerinin içeriğindeki yüksek silika 
oranı ise ıslak zeminde yol tutuşu kuvvetlen-
direrek emniyeti artırıyor. Bütün bu teknik 
özelliklerin sonucu olarak, yaz lastikleriy-
le 50km/s hızla giden bir aracın fren mesa-
fesi 44metre iken, kış lastikleriyle bu mesafe 
36metreye kadar düşüyor. Bu kısalan 8 met-
relik fren mesafesi de yaklaşık iki binek araç 
boyuna denk geliyor. 

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki bütün kış 
koşullarında emniyetli sürüş sağlamanız için 
dizayn edilmiştir. 

Brisa olarak araç sahiplerine, kış koşulları-
nın hayatlarına engel olmaması yönünde bir 
tercih yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hava 
koşullarına bağlı olarak evde kalmak yeri-

ne, doğru lastik seçimiyle günlük hayatları-
na devam edebilirler. 

Lastikleriniz güvence altında

Ürün kalitesinde olduğu kadar müşteri 
memnuniyetini artırmak için hizmet çeşitli-
liği konusunda da yenilikler sunmak için ça-
lışıyoruz. Yaz ve kış koşullarına uygun lastik 
kullanımına inanan ve bunu yaygınlaştırma-
yı misyon edinmiş bir kurum olarak, müş-
terilerimize lastik saklama konusunda da 
destek oluyoruz. ‘Lastik Oteli’ adını verdiği-
miz bu uygulamayla yazlık ve kışlık lastikle-

rin kullanılmadıkları dönemlerde uygun ko-
şullarda, sigortalı olarak saklanmasını sağlı-
yoruz. Böylece kullanıcılara lastikleri depo-
lama çözümü sunarken, aynı zamanda las-
tikleri en ideal şartlarda (kuru, serin, güneş 
ışığı almayan, asit ve yağ benzeri kimyasal-
lardan uzak) muhafaza ederek ömürleri bo-
yunca aynı şekilde performans göstermele-
rini sağlıyoruz. Lastiklerin değişim zamanı 
geldiğinde uzman ve eğitimli teknisyenleri-
miz tarafından değiştiriliyor.

Kış lastiğine teşvik ediyoruz

Kış lastiği değişikliğinin yaklaştığı bu gün-
lerde müşterilerimize kış lastiği deneyimini 
yaşatmak için kampanyalarımıza devam edi-
yoruz. 15 Ocak 2013 tarihine kadar, yetkili 
Bridgestone, Lassa, Otopratik ve Lastiğim 
noktaları ile lastik.com.tr sitesinden 16 jant 
ve üzeri 4 adet Bridgestone binek ve 4X4 kış 
lastiklerinden satın alan sürücüler, çok şık 
bir Bridgestone montunun sahibi oluyor. n
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Otomotiv Müşterileri 
Profil Araştırması 
OYDER’in GfK Türkiye ile birlikte, 
Ekim ve Kasım aylarında sıfır 
otomobil satın alan toplam 
1.300 müşteri ile gerçekleştirdiği 
Otomobil Müşterileri Profil 
Araştırması’nın sonuçları yapılan 
Basın Toplantısında paylaşıldı. 
Bu sonuçlara göre otomobil 
satın alırken, öncelikle aracın dış 
görünümüne ve yakıt ekonomisine 
dikkat ediyor, güvenlik ve 
çevreci özelliklerini ise yeterince 
önemsemiyoruz. Yeni aldığımız 
araçları açık ara erkekler üzerine 
tescilliyor ve aracımız ne kadar 
yeni olursa olsun, depomuzu 100 
TL’lik yakıtla dolduruyoruz. Ayda 
ortalama 1.300 Km yol yapıyoruz.

OYDER Başkanı H.Şükrü ILISAL, Otomo-
tivde tüketiciye dokunan tek sektör derneği 
olduklarını hatırlatarak, dönem dönem bu 
tarz araştırmalar yapıp sonuçlarını kamuoyu 
ile paylaşmayı misyon edindiklerini söyledi.

Toplantıda, 2012 yılı pazar değerlendirmesi 
de yapan Ilısal, yılın ilk yarısında geçen se-
neye göre düşük seyreden satışların, sonba-
har aylarında toparlandığını, Autoshow fua-
rı ve son derece cazip yılsonu kampanyala-
rının etkisi ile birlikte de, 2012’in dramatik 
bir pazar daralması yaşanmadan kapanaca-
ğını ifade etti.

Bu yıl ekonomimizin, tüm soğutma tedbir-
lerine ve yaşadığımız bölgesel gerginliklere 
rağmen yine de yüzde 3 civarında büyüdü-
ğünü ve her türlü gayrete rağmen otomotiv 

pazarının geçen yıla göre yüzde 8-9 civarın-
da düşeceğini, bunun da kendileri adına kü-
çülmek anlamına geldiğinin altını çizdi.

2013 yılbaşından itibaren yürürlüğe gire-
cek model yılı uygulamasının, tüketiciler ta-
rafından henüz tam olarak algılanmadığını 
oysa çok iyi bilinmesi gerektiğini söyleyen 
Ilısal, bu uygulamanın önümüzdeki yıllar 
için, yılsonu ve yılbaşı kampanyalarını zo-
runlu hale getireceğini söyledi. Özellikle her 
yıl ilk aylarda Türkiye’de üretilen ve Avrupa 
ile uzak doğudan ithal edilen araçlar arasın-
da kalıcı bir model yılı farkı oluşturacağına 
da dikkat çekti. 

ILISAL “ODD’nin bu yıl içerisinde yayınla-
dığı ve 2016 yılına kadar pazar tahminlerini 
belirlediği ve bizim de umutla inanmak iste-

OYDER ve GfK Türkiye'nin 
Araştırmasına göre her 10 
premium marka kullanıcısından 
7’si “evli ve çocuklu”, diğer 
marka kullanıcılarında bu oran 
yüzde 55. “0” km otomobil 
alıcılarında eğitim durumu 
Türkiye ortalamasının üzerinde 
(yüzde 37). Özellikle premium 
marka alıcılarında bu oran her 
10 kişiden 6’sı olarak ortaya 
çıkıyor.
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diğimiz “Otomotiv Yol Haritası 2012-2016” 
çalışmasında 1 milyonluk pazara 2 yıl içe-
risinde ulaşma hedefi vardı. Biz bu konuda 
biraz daha realistik bir yaklaşım sergileyip, 
psikolojik bir eşik olarak gördüğümüz 1 mil-
yonluk İç Pazar hedefine önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Cari açığın en önemli nedenlerinden birinin 
Otomotiv Sektörünün olduğu yönündeki 
haksız görüşlere katılmadığını söyleyen Ilı-
sal “Üretimden ithalatına, ihracatından, sa-
tış ve servisine kadar tamamen kayıt içi çalı-
şan ve devletimiz için çok yüksek vergi geli-
ri sağlayan Otomotiv sektörü yarattığı katma 
değerler ve istihdam ile bu ülkenin gözbebe-
ği sektörüdür” görüşünün altını çizdi.

Yetkili satıcıların, dağıtıcılar tarafından ken-
dilerine neredeyse tek taraflı verilen hedef-
ler ve buna bağlı stok maliyetleri sarmalı 
içerisinde çırpındıklarını anlatan Ilısal, sa-
hip oldukları yatırımların işletme giderle-
ri ve düşük kar marjları ile ticaretlerini sür-
dürebilmek için birçok üyelerinin, işletme-
lerini çoklu markalı işletmelere dönüşme-
ye çalıştıklarını, bu dönüşüm süreci devam 
ederken, yakın ve orta vadede konuya yatı-
rım yapmak üzere yabancı sermaye girişleri 
de beklediklerini ifade etti.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Araştırma sonuçlarını GfK Türkiye Otomo-
tiv Araştırmaları Yöneticisi Yasemin Doğal 
MUTLULU katılımcılarla paylaştı.

Bu dönemde otomobil satın alanlarda süreci 
başlatan en önemli neden yüzde 35,4 ile ih-
tiyaç ve yüzde 30,1 ile aracını yenileme isteği 
olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobil sahibi olanların yüzde 25’i direkt 
yetkili satıcı ile irtibata geçerek marka ka-
rarını verirken, mevcut kullandığı marka-
yı yetkili satıcılar kanalı ile satın almayı ter-

cih edenlerin oranı yüzde 21,8. Herhangi 
bir yetkili satıcıya kapıdan uğrayarak kara-
rını verenlerin oranı da yüzde 7,1’i buluyor. 
Marka seçimine etken bilgi kaynağı olarak 
yetkili satıcılar yüzde 32,1 ile açık ara önde 
görünüyor.

Bir otomobili seçerken kullanıcılar sırası ile; 
aracın dizaynını, yakıt sarfiyatını, donanım 
paketini ve teknolojik özelliklerini, fiyatını, 
hacmini, güvenliğini, ödeme seçeneklerini, 
2. El değerini ve son sırada da çevreci özel-
liklerini önemsiyorlar.

Tüketicilerin yüzde 41’i yeni bir otomobil 
alırken kredi kullanıyor. Yüzde 9’u takas se-
çeneğini kullanıyor.

Bu dönemde otomobil sahibi olanların yüz-
de 56,7’sinin hanesinde 1 araç, 29,3’ünün ha-
nesinde ise 2 araç var.

NEDEN OTOMOBİL SATIN ALIYORUZ?

Tüm Markalar Premium Markalar Diğer Markalar

Baz 1306 264 1042

İhtiyaç Yüzde 35,4 Yüzde 32,6 Yüzde 36,1

Yeni bir otomobilin 
cazibesi

Yüzde 30,1 Yüzde 47,3 Yüzde 25,7

Daha tasarruflu bir 
otomobil ihtiyacı

Yüzde 10,8 Yüzde 2,3 Yüzde 13,0

Daha geniş bir 
otomobil ihtiyacı

Yüzde 10,6 Yüzde 5,3 Yüzde 11,9

Cazip kampanyalar Yüzde 7,0 Yüzde 9,1 Yüzde 6,5

Gelir seviyesinin 
artması

Yüzde 6,1 Yüzde 3,4 Yüzde 6,8

Satın alınan yeni araçların yüzde 85’i şahıs 
üzerine tescilleniyor.

Otomobil satın alanların medeni durumla-
rı sorgulandığında; yüzde 78,8’inin evli ve                     
yüzde 57,4’ünün evli ve çocuk sahibi oldu-
ğunu görüyoruz.

Eğitim durumları sorgulandığınsa ise; yüz-
de 50,3’ünün, üniversite veya yüksekokul, 
yüzde 30,8’inin lise mezunu olduğunu tes-
pit ediyoruz.

Yeni araç kullanıcılarının yüzde 29,9’u 50-
100 TL ve yüzde 34,4’ü 100-150 TL’lik akar-
yakıt satın alıyor, yüzde 39,6’sı ayda 750-
1.500 Km ve 24,9’u Ayda 1.500-2.500 Km 
yol yapıyor.

Yeni bir araç sahibi olduğumuzda yüzde 
95’imiz kaskolarımızı yaptırıyoruz ve kasko-
larımızı yüzde 66,7 oranında yetkili satıcılar 
kanalı ile yaptırıyoruz. n

Otomobil satın alanların yüzde 41’i banka kredisi kullanıyor

Tüm Markalar Premium Markalar Diğer Markalar

Baz 1306 264 1042

Banka kredisi Yüzde 41 Yüzde 18,9 Yüzde 46,6

Tamamı nakit Yüzde 20,4 Yüzde 20,8 Yüzde 20,3

Bir kısmı nakit Yüzde 19,6 Yüzde 31,1 Yüzde 16,7

Marka finans kurumu Yüzde 9,9 Yüzde 23,9 Yüzde 6,3

Takas Yüzde 9,0 Yüzde 5,3 Yüzde 10,0

Otomobil satın alanların yüzde 57’si tek araca sahip

Tüm Markalar Premium Markalar Diğer Markalar

Baz 1306 264 1042

1 Araç Yüzde 56,7 Yüzde 31,8 Yüzde 63,1

2 Araç Yüzde 29,3 Yüzde 43,9 Yüzde 25,6

3 - 5 Araç Arası Yüzde 10,1 Yüzde 18,9 Yüzde 7,9

5 Araç ve Üzeri Yüzde 3,8 Yüzde 5,3 Yüzde 3,5

Ortalama Araç Sayısı 1,84 Araç 2,21 Araç 1,75 Araç

YATIRIM DEĞİL İHTİYAÇ

Tüketicilerin ihtiyaç listesine 
giren otomobile artık lüks 
bir ürün olarak değil de 
ihtiyaç olarak bakılıyor. Son 
araştırmaya göre otomobil satın 
alanlar en önemli neden olarak 
yüzde 35.4 ile ihtiyaç olarak 
belirtiyor.
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Otomotiv Ar-Ge’sinde
2023 hedefleri için 
geri sayım başladı

OTAM A.Ş. Genel Müdürü 
Volkan BAYRAKTAR “2023 
Hedeflerine 10 kala, Otomotiv 
sektörünün beklentilerini 
karşılayabilmek için, öncelikle 
yan sanayimizin mühendislik 
ve tasarım alt yapısına 
odaklanmamız ve bu yolla, 
gelecek on yılda, birden fazla 
küresel ölçekte, ulusal yan 
sanayi markasını yaratmamız 
gerekiyor”.“2023’ün makro 
hedeflerine ulaşmak için 
belirlenecek yol haritasında, 
daha kısa vadeli ve 
motivasyonu ayakta tutacak alt 
hedeflere ihtiyaç var, özellikle 
önümüzdeki 10. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemi bu 
amaç için çok uygun bir fırsat 
sunuyor” dedi. 

OTAM A.Ş. Otomotiv Sektörünü Ana Sa-
nayi, Yan Sanayi ve İhracat perspektifinden, 
Ar-Ge ve test ihtiyaçları özelinde ele alan de-
ğerlendirmelerin yapıldığı bir basın sohbet 
toplantısı düzenledi.  
Kurucu ortakları İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Vakfı, OSD (Otomotiv Sanayii Derne-
ği), TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayici-
leri Derneği) ve OİB (Otomotiv İhracatçı-
ları Birliği) olan, Üniversite Sanayi işbirli-
ğinin KOBİ statüsündeki en başarılı örne-
ği olan OTAM A.Ş. düzenlediği basın soh-
bet toplantısında, Otomotiv Sektörü ve 2023 

hedefleri konusunda kendi Ar-Ge vizyonu-
nu paylaştı.

OTAM A.Ş. Genel Müdürü Volkan BAY-
RAKTAR yaptığı konuşmada “OTAM, Üni-
versite – Sanayi işbirliğinin Türkiye’deki en 
başarılı ve somut örneğidir. Amacımız; ulu-
sal otomotiv sektörünün, küresel pazarda-
ki rekabetçiliğini artırmasına katkı sağlaya-
cak düzeyde, üretim öncesi Ar-Ge ve test ça-
lışmalarını yapabilen, KOBİ ölçeğinde, ulus-
lararası bir Mühendislik Firması yaratmak-
tır” dedi.
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2023 Hedefleri çok önemli bir liman, 
yolun yarısına konsantre olalım

BAYRAKTAR “Otomotiv Sektöründe gele-
cek 10 yıl için stratejik makro hedefler ko-
nulmasını heyecanla karşılıyor ve çok önem-
siyoruz. Kamunun bu hedefler doğrultusun-
da son derece hızlı girişimleri olduğunu gö-
rüyoruz” dedi. Bayraktar, yapılması gereke-
nin, bu iyi niyetli çalışmaların koordine edil-
mesi ve birbirini destekleyen ortak bir takvi-
me oturtulması olduğunu” ifade etti. 

Sektör paydaşlarını, 2023 için belirlenen he-
deflere yoğunlaştırmak için, şu günlerde 
üzerinde çalışılan 10. Beş Yıllık Kalkınma 
planı döneminin çok önemli bir fırsat sun-
duğunu ve bu planın, 2018’i işaret ettiğini 
ve bu nedenle 2023’ün yolun yarısı anlamı-
na geldiğini söyleyen Volkan BAYRAKTAR;  
“Sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak 
buraya konulacak somut hedefler ve bu he-
deflerin koordinasyonu oldukça kritik. Eli-
mizde yeterli miktarda ve çok değerli çalış-

malar var. İcracı bakanlıkların bugüne ka-
dar otomotiv sektörü ile ilgili yapmış olduk-
ları stratejik planlara, Kalkınma Planında da 
yer verilerek ortak takvimi ve iradeyi yansı-
tan bir planlama yapılmalı” dedi.  

Elektrikli araçları 10 yıl sonra çok daha 
fazla konuşacağız 

Kasım ayı içerisinde TÜBİTAK’ın çok 
önemli bir girişimde bulunduğunu söyleyen 
Bayraktar, Tübitak’ın, ulusal ve uluslararası 
ölçekte çok büyük bir veri setini analiz ede-
rek, Otomotiv Sektörümüz için, Elektrikli 
Otomobiller konusunu, teknolojik bir kırıl-
ma noktası olarak belirlediğini söyledi.

Otomotiv sektörümüzün gelecek 20 yılda 
söz sahibi olabilmesi için, Tübitak’ın özel 
sektörle birlikte geliştirilecek projelere,  kısa 
vadede 100 Milyon TL’lik kaynak ayırdığına 
ve bu tarz projelere, dönem içerisinde 400 
Milyon TL’lik ek bir kaynak daha ayırmayı 
planladığına dikkat çekti. 

BAYRAKTAR; OTAM A.Ş. olarak böyle bir 
projede hedefin, küresel ölçekte başarılı ola-
bilecek, minimum 50 Bin adet seri üretim 
yapabilecek bir araç sistemi olması gerekti-
ğini düşünüyoruz dedi. 

“Bu projenin, ülkemizdeki Otomotiv Ar-Ge 
çalışmalarının ve kuruluşlarının güçlenme-
sini sağlayacak ve önünü açacak bir vizyona 
sahip olduğunu söyleyen Bayraktar “OTAM 
olarak biz de üzerimize düşeni yapacak ve 
konuya maksimum düzeyde destek verece-
ğiz” dedi.  

Bir başka kilometre taşı; Test Pisti

Volkan BAYRAKTAR “Test Pisti konusun-
da TSE’nin uzun süredir kamu, özel sektör 
ve STK’lar ile görüşmeler yapıp, yurtdışın-
daki en iyi örnekleri incelediğini ve objek-
tif kriterler oluşturmaya çalıştığının bilindi-

TEST PİSTİ İÇİN ÖNERİLEN FAZLAR
Faz 1 Faz 2 Faz 3

Pist No Pist Adı Pist No Pist Adı Pist No Pist Adı

3 Coast Down - Fren Pisti 3 Dayanım Pisti 2 Dinamik Test Alanı

9 Özel Yüzeyler 6 Rampalar 1 Yüksek Hız Pisti

10 Konfor Pisti 7 Havuzlar

5 Gürültü Pisti

4 Yol Tutuşu ve Araç Dinamiği

TEST PİSTİ İÇİN TEMEL KRİTERLER

n Minimum Boyutlar 1,0 X 2,6 km 

 n	 Topoğrafya 0 derece düz bir 
arazide

n Sıcaklık (Don yaşanan günlerin 
azlığı önemli)

	n	 Nem % 95’in altında

n	 Rüzgâr 5 m/s’nin altında

n	 Basınç 100 kPa (± % 7) 20˚C 

n	 Yağış (Birçok test kuru zeminde 
yapılıyor)

n	 Yükseklik Maksimum 500 m

n	 Konum (Yeni modellerin testleri 
için gizlilik önemli)

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makine Fakültesi 
Otomotiv Çalışma Grubu 
Laboratuvarlarında taşıt 
ve motor performans 
ve emisyonları, akustik 
performans, ömür ve yorulma 
çalışmaları ile mekanik 
ömür testleri konularında 
mühendislik ve test çalışmaları 
gerçekleştiriyor.

İTÜ Taşıt Emisyon Test Laboratuvarı
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ğini, OTAM olarak bu sürece, bilgi, birikim 
ve deneyimleri paylaşarak destek verildiği-
ni” söyledi.

Otomotiv Ar-Ge alt yapısının temel taşla-
rından biri niteliğinde olan ürün doğrula-
ma ve Test pisti, sadece yerel ihtiyaçları tat-
min etmek için değil, uluslararası ihtiyaçla-
rı da karşılayabilecek şekilde tüm normlara 
sahip olarak ülkemizin herhangi bir yerine 
kurulabilir.

BAYRAKTAR “Avrupa’daki sert iklim koşul-
larına nazaran, daha yumuşak bir iklime sa-
hip bölgelerimiz, uluslararası potansiyel kul-
lanıcılar için özellikle kış aylarında çok cazip 
hale gelecektir” dedi

Test Pisti yapımı çeşitli fazlara da 
ayrılabilir

OTAM ve OSD uzmanlarının üzerinde uzun 
süre çalıştıkları bir rapor, ilgili bakanlıklar ve 
TSE ile paylaşıldı. Bu raporun en dikkat çe-
kici bölümü, yatırım bütünlüğü bozulmaksı-
zın, yatırımda bir öncelik planının yapılabi-
leceğini vurgulamasıdır.

OTAM en başarılı Üniversite – Sanayi 
işbirliği örneği     

OTAM’ın Genel Müdürü Volkan Bayraktar; 
“OTAM’ın ana misyonunun, kamu, Üniver-
site ve Sanayi gibi üç olmazsa olmaz payda-
şın, bir arada ama kurumsal yapıda ve uyum 
içerisinde çalışmasını sağlamaktır” dedi.

OTAM’ın, kurulduğu günden bu güne, Üni-
versite akademisyenleri ile birlikte 100’ü aş-
kın Ar-Ge projesine imza attığını, Otomo-
tivde sürekli ve sürdürülebilir bir başarı için, 
Üniversitelerle Sanayi kuruluşlarının, Ka-
munun da desteğini alarak işbirliği yapa-
rak bir arada çalışmalarının gerekli oldu-
ğu görüşünü paylaştı. Konuşmasında bu iş-
birliği kapsamında, üniversitede sanayi ihti-
yaçlarına cevap verecek bilgi üretilirken sa-
nayi temsilcilerinin de bu bilgiyi ürüne dö-
nüştürme sorumluluğunu yerine getirmesi-
nin şart olduğuna dikkat çekti. Sahip oldu-
ğu imkân ve donanımlar nedeni ile en bü-
yük itici gücün kamu olduğunu, icranın, kal-
kınma ve gelişme planlarına uygun tüm ça-
lışmaları teşvik ederek özel sektörü ve üni-
versiteleri cesaretlendirmesi gerektiğini söy-
leyerek getirisi uzun vadede gerçekleşecek 
bu eylemlere sürekli destek olunmalı görü-
şünü savundu.  

“OTAM olarak örnek olduğumuz bu konu-
da, gelişmelerin doğal akışına bırakılmayıp, 
ulusal ve uluslararası başarı ve başarısızlık 
deneyimlerinden faydalanarak, gerekli mev-

zuat değişimlerinin hızla hayata geçirilmesi 
ve yeni girişimlerin teşvik edilmesi gereğine 
inanıyoruz” dedi. 

İstanbul Park’tan Otomotiv Ar-Ge çalış-
malarında fayda sağlanabilir mi?

Test pistine ihtiyaç duyulan testlerin Ar-Ge 
testleri ve sertifikasyon testleri olarak ikiye 
ayrıldığını söyleyen BAYRAKTAR “İstan-
bul Park’ın sadece Ar-Ge amaçlı ve tekrar-
lanan testler için özel sektör tarafından kul-
lanılmaya aday bir yapıda olup olmadığının 
değerlendirmeye alınabileceğini” ifade etti.

OTAM, mühendislik hizmetleri ve test 
hizmetleri olmak üzere iki temel hizmet 
üretiyor. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakül-
tesi Otomotiv Çalışma Grubu Laboratuvar-
larında taşıt ve motor performans ve emis-
yonları, akustik performans, ömür ve yorul-
ma çalışmaları ile mekanik ömür testleri ko-
nularında mühendislik ve test çalışmaları 
gerçekleştiriyor.

OTAM, kendi mühendisleri ile özgün ta-
lebe özel test sistemleri geliştirmenin yanı 
sıra, taşıt ve motorlar için hem normal, hem 
de hızlandırılmış ömür testlerine, yol veri-
si toplama çalışmalarına, gürültü ve titreşim 
testlerine, Elektrikli araçlar için yazılım ve 
donanım geliştirme projeleri gibi çalışmala-
ra da imza atıyor.

OTAM sektörün üretim bacağının zorun-

lu iş paketi olan Homologasyon için danış-
manlık, planlama, dosya ve rapor hazırlama 
ve üretime hazırlık testlerini de gerçekleşti-
riyor.

OTAM sahip olduğu bilgi, birikim ve de-
neyimlerle, KOBİ’ler ve Yan sanayi firma-
ları için Ar-Ge proje önerileri hazırlıyor, il-
gili projeyi yönetiyor, partner koordinasyo-
nu sağlıyor, ulusal ve uluslararası proje teş-
viklerini takip ediyor ve lobi faaliyetlerinde 
bulunuyor. 

OTAM ayrıca iş ortaklarına, teknolojik ye-
nilikler, stratejik planlama ve organizasyon, 
iş ve ekonomik analizler ile teşvikler konu-
sunda da danışmanlık hizmetleri sunuyor. n

İstanbul Teknik Üniversitesi Akustik Laboratuvarı
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2010 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başla-
yan dünyanın önde gelen araştırma ve da-
nışmanlık kuruluşlarından Frost & Sullivan, 
Türkiye’de hazırladığı başta enerji, otomotiv, 
savunma ve sağlık olmak üzere çeşitli sektör-
lerde uzun vadeli pazar öngörülerini de kap-
sayan raporlarıyla uluslararası şirketlerin ve 
yatırım fonlarının Türkiye’deki faaliyetlerine 
yardımcı olmanın yanı sıra farklı sektörlerde 
birçok Türk firmasına özel araştırma ve da-
nışmanlık hizmetleri vererek iç ve dış pazar-
larda büyümelerine yardımcı olmayı sürdü-
rüyor. Bu kapsamda Frost & Sullivan, Tür-
kiye filo kiralama pazarını da yakından ilgi-
lendiren yeni gelişmeleri Avrupa ülkeleri öl-
çeğinde mercek altına alıyor.

Olgunlaşmış pazarda yeni keşifler

Frost & Sullivan’ın analizine göre Avrupa’nın 
olgunlaşmış filo kiralama pazarı büyüme 

doğrultusunda yeni yollar keşfediyor. Kira-
lama şirketleri yalnızca araç kiralayan şirket-
ler olmaktan çıkıp çok yönlü ulaşım çözüm-
leri tedarikçileri haline geliyor. Şirketler iş 
hacimlerini artırmak için faaliyetlerini geliş-
tirmeye ve ürün ve hizmet portföylerini ge-
nişletmeye yoğunlaşıyor. Filo kiralayan bir-
çok şirketin kurumsal araç kiralama sektö-
rüne giriş yapması bekleniyor.

Frost & Sullivan’ın “Avrupa Filo Kiralama 
Pazarının Stratejik Analizi” başlıklı araştır-
ması, araç filosu kiralama pazarının 2011-
2018 yılları arasında yüzde 6,2 oranında yıl-
lık bileşik büyüme kaydedeceğini ortaya ko-
yuyor. Araştırma kapsamında operasyonel 
kiralamanın, 2011 yılındaki seviyesinin yüz-
de 55 üzerine çıkarak 2018 yılına kadar filo 
kiralama faaliyetlerinin yüzde 62’lik bir bö-
lümünü oluşturacağı da tahmin ediliyor. Bu-
nunla birlikte, yapılan değerlendirmeye göre 

Filo kiralama pazarı 
Avrupa'da farklı yöntemlerle 
büyüme yolunda

Frost & Sullivan'ın gerçekleştirdiği "Avrupa Filo Kiralama 
Pazarının Stratejik Analizi" başlıklı araştırmasına göre 
kurumsal araç paylaşımı  ve çok çeşitli ulaşım çözümleri yeni 
büyüme yollarının önünü açıyor.

Frost & Sullivan'ın analizine 
göre Avrupa'nın olgunlaşmış 
filo kiralama pazarı büyüme 
doğrultusunda yeni yollar 
keşfediyor. Kiralama şirketleri 
yalnızca araç kiralayan 
şirketler olmaktan çıkıp çok 
yönlü ulaşım çözümleri 
tedarikçileri haline geliyor. 
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kiralama şirketlerinin temel seviye araç ki-
ralama üzerinden mobilite çözümleri sun-
masıyla birlikte, araç kiralama sektörünün 
‘Toplam Optimizasyon Maliyeti’ hesabın-
dan ‘Toplam Mobilite Maliyeti’ hesaplama-
sına geçeceği ileri sürülüyor.

Araç paylaşımı gibi yeni iş modelleri ge-
lişiyor

Frost & Sullivan Türkiye Otomotiv Araştır-
maları Direktörü Mohamed Mubarak, sek-
törde yaşanan yeni gelişmeler hakkında şu 
değerlendirmeyi yapıyor: “Hâlihazırda ol-
gunluğa ulaşmış olan kiralama sektörü ken-
dini yeniden keşfediyor, araç paylaşımı gibi 
yeni iş modellerine yatırım yapılarak çok çe-
şitli nakliye çözümleri sunuluyor. Araç kira-
lamanın, gelecekte her türlü mobilite çözü-
münün bir arada bulunabileceği bir dükkân 
haline gelmesi bekleniyor.”

Frost & Sullivan’a göre filo kiralama şirketle-
ri, toplu taşıma modelleriyle uzun ve kısa va-
deli seyahat seçeneklerini entegre eden çö-
zümler sunabilecekler. Örneğin müşterile-
rin mobilite deneyimlerini geliştirmek için 
Expedia ve Travelocity gibi seyahat portalla-
rıyla işbirliğine gidecek, park etme çözümle-
ri bulma ve şirketler için araç paylaşımı ger-
çekleştirme faaliyetlerine destek olacaklar.

Ekonomik kriz gelişmeyi yavaşlatıyor

Frost & Sullivan analistleri, Avrupa’da süre-
gelen ekonomik krizin filoların yenilenme 
hızını ve yeni satın alımları yavaşlattığını be-
lirtiyorlar. Bazı ülkelerde şirketler sözleşme-
lerini feshederken, sözleşmelerini 41 ila 45 
aya kadar uzatmak zorunda kalanlar da olu-
yor. Bu sorunu çözmek için kiralama şirket-
leri, “Flexi Leasing” olarak adlandırılan yeni 
bir çözüm sunarak müşterileri olan şirketle-
re 12 ila 18 ay arasında kısa dönemli araç ki-
ralama imkânı tanıyorlar.

Flexi Leasing modelinin önemine vurgu ya-
pan Mubarak, Flexi Leasing’in ekonomik 
iniş çıkışlar yaşayan son kullanıcılar için ca-
zip bir seçenek olarak gelişmeye devam ede-
ceğini ifade ediyor. Mubarak, bu modelin 
aynı zamanda diğer çok çeşitli çözümlerle 
birlikte temel bir hizmet olarak sunulmaya 
başlayacağını ve buradan hareketle ölçekle-
nebilir bir iş modeli haline geleceğinin altı-
nı çiziyor.  n

Araştırma kapsamında 
operasyonel kiralamanın, 
2011 yılındaki seviyesinin 
yüzde 55 üzerine çıkarak 
2018 yılına kadar filo kiralama 
faaliyetlerinin yüzde 62'lik bir 
bölümünü oluşturacağı da 
tahmin ediliyor. 

Yapılan değerlendirmeye göre kiralama şirketlerinin temel 
seviye araç kiralama üzerinden mobilite çözümleri sunmasıyla 
birlikte, araç kiralama sektörünün ‘Toplam Optimizasyon Maliyeti’ 
hesabından ‘Toplam Mobilite Maliyeti’ hesaplamasına geçeceği 
ileri sürülüyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 2013 yılında tra-
fikle ilgili hangi suça ne kadar para cezası ke-
sileceğine ilişkin listeyi güncelleyerek ilgili 
birimlere gönderdi. Kırmızı ışıktan hıza; eh-
liyetsiz araç kullanmaktan telefonla konuş-
maya; korsan taksiye binmekten kaza yerin-
den ayrılmaya kadar sürücüler, yolcular, ya-
yalar, sigorta şirketleri ile trafiği engelleye-
cek şekilde ev veya işyeri önünde izinsiz ça-
lışma yapanlara kadar 170 ayrı suçun yeni 
cezası belli oldu. Karayolları ve Trafik Kanu-
nu gereği, her yıl yeniden değerleme oranın-
da artan trafik cezaları, bu yıl yüzde 7.8 ora-
nında güncellendi. n

2013'ün trafik cezaları açıklandı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
2013 yılı için 170 ayrı trafik 
suçunun yeni ceza oranlarını 
açıkladı.

TRAFİK İHLALİ CEZA TRAFİK İHLALİ CEZA

Aracın içinde görüşü engelleyecek veya kaza halinde araç 
içindekiler için tehlike olabilecek süs, aksesuar, eşya ve 
çıkıntıları olanlar ile gürültülü ve yüksek dumanlı egsoz 
taktırmak

166 TL Aracına izin almaksızın reklam, yazı, işaret, resim, flama, 
bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanım 
bulundurmak 

77 TL

Park, fren ve dönüş ışıklarının bozuk veya teknik şartlara 
uygun olmaması

77 TL Sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan 
yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere, ilk geçiş 
hakkını vermemek

77 TL

Araçların muayene süresini geçirmek 77 TL Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 77 TL

İki yönlü yollarda, karşıdan gelen araçların geçişini zorlaştıran 
bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara 
yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak; dağlık 
ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde güvenli 
geçişi sağlamak için inen araçların önceden sığınma cebine 
girmemesi, cep yoksa sağa yanaşıp durmaması, gerektiğinde 
geri gitmemesi 

77 TL -15 
puan ceza

Hız sınırını yüzde 10 ila 30 arasında aşmak. 166 TL ve 10 
ceza puanı. Hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşmak ise 343 TL 
para ve 15 ceza puanı veriliyor. 1 yıl içinde hız sınırını 5 defa 
ihlal edenlerin sürücü belgesi geri alınıyor. Sürenin sonunda, 
psikoteknik değerlendirme ve psikiyatrik muayenenin 
ardından sürücü belgesi almasında sakınca görülmeyenlere 
belgeleri iade ediliyor.

166 TL - 10 
puan ceza

343 TL - 15 
puan ceza

Araç kullanırken sürücü belgelerini yanında bulundurmamak 166 TL Ehliyetsiz araç kullanmak veya kullanılmasına izin vermek 343 TL

İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna 30 gün içinde 
bildirmemek

166 TL Sis lambalarını, sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında 
diğer farlarla birlikte yakmak

77 TL

Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını, gidiş yönüne göre 
yolun sağından; çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna 
göre hızının gerektirdiği şeritte sürmemek

166 TL Araç hızını yaya geçitlerine, dönemeçlere, tepelere, alt 
geçitlere, tünellere, köprülere, yol yapım ve onarım çalışması 
olan yerlere yaklaşırken azaltmamak

77 TL

Diğer araçları riske atacak şekilde tehlikeli şerit değiştirmek 166 TL Araç takip mesafesine uymamak 77 TL

Yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç 
kullananlara ilk seferde 700 TL, İkinci seferde 877 TL, 3 ve 
üçten fazlasında bin 407 TL.

700 TL
877 TL

Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların 
ilerleyişine engel olacak şekilde veya belirtilen hız sınırının 
altında sürmek; gereksiz yere ani yavaşlamak

77 TL

Emniyet kemeri takmamak 77 TL Yanlış yere park etmek 77 TL

Radarların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları 
üretmek veya ithal etmek 2 milyon 120 bin liradan 3 milyon 
535 bin liraya kadar para cezası. Bu cihazları araçlarında 
bulunduran sürücülere ise bin 407 TL’den  2120 TL’ye kadar 
para cezası.

407 TL
2.120 TL

Gözleri görmeyen ve yönetmelikte belirtilen özel işaret 
taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, 
sürücülerin yavaşlamamaları ve gerektiğinde durmamaları ve 
yardımcı olmamaları

164 TL

Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak 166 TL Zorunlu sigorta yaptırmamak 77 TL
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Hata virajda değil, 
Sizde...

Viraj dönerken aracın arka kısmı 
savrulursa ne yapabiliriz? 

Yağış  ve mıcır nedeniyle kayganlaşmış 
yolda bir viraja girildiğinde merkezkaç 
kuvveti nedeniyle aracın arkası savrul-
maya başlayacaktır. Böyle bir durumda 
yapılması gereken şey direksiyonu daima 
aracın kaydığı istikametin aksi yönde çe-
virip kontra vermektir. Bu direksiyon ha-
reketiyle aracın kayması durdurulabi-
lir. Kayma durduktan sonra direksiyonu 
eski konumuna getirerek doğru istikame-
te doğru gidebiliriz.

Hata virajda değil, sizde

Örneğin sağa eğimli bir viraja girerken, 
aracımızın arkası sola doğru kaymaya 
başlayacaktır. Böyle bir durumda yapıl-
ması gereken şey direksiyonu sola doğ-
ru çevirmek ve aracın kayması bittik-
ten sonra tekrar eski konumuna getirerek 
doğru istikamete gitmektir. Viraj için-
de kesinlikle frene basma ihtiyacı hisset-
meyecek bir hıza inmemizde büyük ya-
rar var. Virajı döndükten ve direksiyonu-
muzu düzelttikten sonra tekrar gaza bas-
mamız o virajı güvenli dönmemiz anla-
mına gelir.

Bir virajı güvenli bir şekilde dönmek için özellikle
bilmediğimiz yollarda viraj öncesi direksiyon ve tekerlekler
düz durumdayken frene basılır, hız düşürülür gerekirse vites
küçültülür. Viraj içerisinde kesinlikle frene basılmaz.

Virajları dönerken nelere dikkat etmeliyiz?

Bir virajı güvenli bir şekilde dönmek için özellikle bilmediğimiz yollarda, viraj öncesi direk-
siyon ve tekerlekler düz bir şekildeyken frene basarız, hızımızı düşürürüz, gerekiyorsa vite-
simizi ufalttıktan sonra güvenli bir şekilde viraja gireriz.

Viraj içinde kesinlikle frene basma ihtiyacı hissetmeyecek bir hıza inmemizde büyük yarar-
var. Virajı döndükten ve direksiyonumuzu düzelttikten sonra tekrar gaza basmamız o vira-
jı güvenli dönmemiz anlamına gelir.

Hangi yönde viraja girersek girelim hızımıza bağlı olarak bir ağırlık transferi vardır. Bu ağır-
lık transferi aracın kontrolden çıkmasına neden olan bir fizik kuralıdır. Hızımız düşükse bu 
fizik kuralına karşı gelmemiz daha kolaydır. Hızımız fazlaysa ağırlık transferi fazla olacağı 
için sağa veya sola viraj fark etmez, her iki virajda da aracımız savrulabilir.
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Yağmurlu havalarda nasıl araç kulanılır?

Biliyoruz ki yazın yerlerin kuru olmasından 
dolayı sürücüler yakın takibi alışkanlık hali-
ne getirirler. Ancak yağmurun düştüğü anda 
biliyoruz ki ülkemizde bir çok trafik kazası 
meydana geliyor. Yağmurlu havalarda fren 
mesafesi uzayacağı için takip mesefesini ar-
tırmamız gerekir. Etkili fren yapılmaz. Yağ-
murlu havalarda yollarımızda ki altyapı ye-
tersizliğinden dolayı göllenmeler olabilir. Şa-
yet bu göllenmelere hızlı bir şekilde girerse-
niz aracınızın lastığı ile yolun teması su ne-
deni ile kesilir. Buna  aquaplaying “su üstün-
de yüzme” denir. Böyle durumda gaza, frene 
ve debriyaja basmayarak otomobilin kendi 
ağırlığıyla yavaşlamasını beklemek gerekir.

Güvenliğimiz için direksiyonu nasıl tut-
malıyız?

Direksiyon saat dokuz onbeş yönünde tutul-
malıdır. Bu tutuş şekli sayesinde direksiyonu 
daha fazla çevirme yani daha fazla tur imka-
nı elde edilmektedir.

Güvenliğimiz için sürücü koltuğunda 
nasıl oturmalıyız?

İyi, güvenli ve rahat bir sürüş için öncelikle 
koltuk ayarımızın cok iyi olması gereklidir.

Koltuk Ayarı için;  1- Pedallara hangi pozis-

yonda rahat basılabildiği ayarlanmalıdır. 2- 
Dizlerimizin direksiyona belli bir mesafede 
olması gerekir. 3- Sırtımızı koltuğa yasladı-
ğımızda bileklerimiz direksiyon simidin üs-
tünde olmalıdır.

Gereksiz yakıt harcamamak için aracı-
mızı nasıl çalıştırmalıyız?

Eski nesil otomobillerde aracı çalıştırdıktan 
sonra motorun ısınması beklenirdi. Yeni ne-
sil otomobillerde ise araç çalıştıktan sonra 
yağ pompası devreye giriyor ve araç hareket 
etmeye hazır duruma geliyor.

Aracın boşta gidilmesi zararlı mıdır?

Araba çalışırken vitesi boşa alıyorsanız araç 
rölanti durumuna geçer ve daha fazla yakıt 
harcar.

Yeni nesil otomobillerde yokuş aşağıya iniş-
lerde uygun vites seçilirse hem yakıt tasar-
rufu sağlanır hem de daha güvenli iniş ya-
pılmış olur.

Lastiklere dikkat

Araçın lastık havaları az olduğu zaman yol 
tutuş azalacak ve daha fazla yakıt yakacak-
tır. Lastiklerimizin profil derinliği 3 mm ol-
malıdır. 3 mm altında ise yol tutuş azalacak 
ve fren mesafesi ile durma süresi artacaktır.

Freni kullanmak

Fren aracı sadece yavaşlatır. Durdurmayı ya-
rayan sistem değildir. Bazı durumlarda fre-
ne basmakta tehlike yaratabilir. Örneğin bir 
viraja girildiğinde zemin kaygan ise direksi-
yonu çevirdiğimizde araç dönmeyip önden 
kaymaya başlarsa frene basmamak gerekir. 
Kayan yönün tersine direksiyon çevirilir ve 
aracın yönünü düzeltmesi sağlanır.

Kaygan zeminlerde frenleme

Kaygan zeminlerde frene yavaş yavaş basa-
rak yani giderek artan frenleme sistemi yapı-
lır. Şayet kaygan zeminlerde aniden frene ba-
sarsak tekerlekler bloke olabilir. Bu abs siste-
minde bile işe yarayamayabilir. Böyle zemin-
lerde yapılacak tek şey takip mesafesini ar-
tırmaktır.

Frene basıldığın da araç kızaklama ya-
parsa ne yapılır?

Araç frene basıldığında kızaklama yapıyor-
sa kaygan zemindesiniz ve hızınız yüksektir. 
Böyle durumlarda frenden ayağınızı yavaş 
yavaş çekin ve  tekerleklerin tekrar dönme-
sini sağlayın. Böylelikle hem hızınız azalmış 
olur hem de direksiyon hakimiyetini tekrar 
kazanırsınız. nDoğru viraj nasıl alınır?

Virajı alırken yolu ne genişlikte kullanacağınız birçok dış etkene bağlıdır. Viraj içindeyken, 
karşı yönden araç gelip gelmediğini görmemizi engelleyen ağaç ve benzeri görüş engelleyi-
ci birtakım etkenler veya yolun şehir içi veya şehirlerarası bir yol olup olmadığı gibi birçok 
örnek sayabiliriz.

Doğru viraj alımında ideal sürüş çizgisi “dıştan gir -içe kapan - tekrar dışa açıl” şeklinde ol-
malıdır. Bir virajı dıştan (yani sağa dönülen virajlarda yolun soluna yanaşarak, sola dönü-
len virajlardaysa yolun sağına yanaşarak) dönmek esas alınan konudur. Otomobili viraj 
içinde yavaşlatmak yerine, viraja gerekli vitesle, hız düşürerek, aracın lastiklerinin yere tam 
olarak tutunabileceği şekilde, mümkün olduğunca dıştan girmek idealidir... Yani, viraja gir-
meden önce aracı yavaşlatmış olmanız gerekiyor. Şayet viraj içinde fren ihtiyacı hissediyor-
sanız, yeterince yavaş değilsiniz demektir.

Yavaş gir, hızlı çık

Viraja girmeden uygulamanız gereken 
şey, tüm dünyada “slow in-fast out” (ya-
vaş gir, hızlı çık) adı verilen tekniktir. Bu-
nun amacı, otomobili viraja girmeden 
yavaşlatıp, çıkışındaysa en ideal çizgi ve 
hızda çıkmasını sağlamaktır. Çoğu sürü-
cü viraja tam gaz girdiğinde, aynı şekilde 
çıkacağını sanır. Bu tarz otomobil kulla-
nanların, viraja girip, çıkana kadar arka 
fren lambalarının yandığı da görülür. 
Bunun sonucunda da çoğu kez aynı ger-
çekle yüz yüze kalınır: Yolun dışına çık-
makla oluşan kazalar... 
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 AUTOLİNK FİLO YÖNETİMİ
Mahmutbey Yolu İnönü Cad. No:122 Bağcılar/İstanbul 
Tel: (0212) 447 31 17 • Faks: (0212) 447 31 16 
www.autolink.com.tr • info@autolink.com.tr

AVIS RENT A CAR 
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24/1 
34854 Küçükyalı / İstanbul 
Tel: (0216) 587 99 00 • Faks: (0216) 489 19 40 
www.avis.com.tr
Adana Şakirpaşa Havalimanı  
İç Hatlar Geliş (0322) 435 04 76 • (0322) 431 46 46 
Dış Hatlar Geliş (0322) 435 59 75
Adıyaman
(0416) 223 33 00
Ankara / Kavaklıdere
(0312) 467 23 13 - 467 23 15
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar (0312) 398 03 15
Antakya
(0326) 214 19 05 • (0326) 285 66 03 
Antalya
(0242) 248 17 72 -248 17 73
Antalya Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0242) 330 30 73
Dış Hatlar Geliş (0242) 330 30 08
Alanya (0242) 513 35 13
Ayvalık / Balıkesir
(0266) 312 24 56 • (0266) 312 88 75
Batman Havalimanı
(0488) 218 07 47
Bodrum / Muğla (0252) 316 19 96    
Bodrum Milas Havalimanı / Muğla 
İç Hatlar Geliş (0252) 523 02 01
Dış Hatlar Geliş (0252) 523 02 03
Turgutreis Bodrum / Muğla
(0252) 382 38 51           
Bursa
(0224) 236 51 33 • (0224) 233 27 22
Dalaman Havalimanı / Muğla  
İç Hatlar Geliş (0252) 792 51 68 • (0252) 792 51 18
Dış Hatlar Geliş  (0252) 792 51 18
Diyarbakır
(0412) 229 02 75
Diyarbakır Havalimanı İç Hatlar
(0412) 236 13 24
Elazığ
(0424) 247 40 31
Eskişehir
(0222) 330 30 60 - 330 30 61
Erzurum (0442) 233 80 88
Erzurum Havalimanı (0442) 233 80 88
Fethiye
(0252) 612 37 19
Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0342) 582 11 41
İstanbul / Taksim 
(0212) 244 93 50 - 244 93 51
İstanbul / Kadıköy 
(0216) 355 36 65 • (0216) 350 48 78
İstanbul Atatürk Havalimanı  
İç Hatlar Geliş (0212) 465 34 54
Dış Hatlar (0212) 465 34 55 - 465 34 56
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yeni Terminal Geliş 
(0216) 588 51 96 • (0216) 588 51 54

ALTOTUR
Fatih Mah. İstasyon Cad. No.48/C Kocasinan/Kayseri 
Tel: (0352) 222 68 29 • Faks: (0352) 222 67 84 
www.altotur.com • info@altotur.com • memduh@altotur.com 
Kayseri
Tel: (0352) 222 68 29 • Faks: (0352) 222 67 84
Kayseri Havalimanı
Tel/Faks: (0352) 338 95 55
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Tel: (0216) 588 01 40 Faks: (0216) 588 01 42 
24 Saat Acil (0212) 465 59 99

AMİRAL FİLO YÖNETİMİ -NEZİROĞLU
Neziroğlu Plaza Konya Yolu No: 208 06520 Balgat/Ankara 
Tel: (0312) 285 22 00 • Faks: (0312) 287 50 60 
www.amiralfilo.com.tr •  bahadir.siyez@amiralfilo.com.tr

 ARKAS OTOMOTİV 
Nispetiye Cad. No:76 Etiler / İstanbul 
Tel: (0212) 359 61 23 • Faks: (0212) 287 03 85 
www.arkasotomotiv.com.tr 
ogun.bukulmeyen@arkasotomotiv.com.tr

 ARYA OTOMOBİL KİRALAMA
Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad. No: 59/A Kocasinan / Kayseri 
Tel: (0352) 221 23 15 Pbx • Faks: (0352) 232 42 39 
www.aryarentacar.com.tr • info@aryarentacar.com.tr 
umit@aryarentacar.com.tr
Kayseri Merkez
Tel: (0352) 221 23 15 Pbx • Faks: (0352) 232 42 39
Kayseri Şeker
Tel: (0352) 332 02 38 Pbx • Faks: (0352) 332 02 38
Ankara
Tel: (0312) 438 438 3 Pbx • Faks: (0312) 438 83 90
Konya
Tel: (0332) 321 38 77 Pbx • Faks: (0332) 321 38 79
Nevşehir
Tel: 0384 212 52 12 Pbx • Faks: 0384 213 92 13

ASRABA ARAÇ KİRALAMA VE TURİZM
1456 Sok. No: 83 Kat: 2 D: 202 Ayhan Aslan 
İş Merkezi Alsancak/İzmir
Tel: (0232) 421 37 31 dahili: 2 • Faks: (0232) 463 06 07 
www.asraba.com.tr • info@asraba.com.tr

ASF FİLO KİRALAMA
E-5 Yan Yol Pamukkale Sok. Fidan Plaza No: 2 
Soğanlık-Kartal/İstanbul 
Tel: (0216) 427 04 27 • Faks: (0216) 427 15 45 
www.asfotomotiv.com.tr • asf@asfotomotiv.com.tr 
telci@europcar.com.tr

ATAKO DESTEK
Rüzgarlıbahçe Mah. Acarlar İş Merkezi F Blok K: 4 
Kavacık/Beykoz/İstanbul 
Tel: (0216) 425 42 10 • Faks: (0216) 425 42 32-33
www.atakodestek.com • info@atakodestek.com

AUTOLAND
Basın Ekspres Yolu No: 5 B Blok Halkalı / İstanbul 
Tel: 0(212) 697 87 85 • Faks: 0(212) 548 76 30 
www.autoland.com.tr • info@autoland.com.tr

 2 M TOURISM 
Ansera İş Merkezi Portakal Çiçeği Sk. 
No: 17/127-128-129 06540 Çankaya/Ankara 
Tel: (0312) 442 70 70 • Faks: (0312) 442 70 72 
www.2m.com.tr • 2m@2m.com.tr 
turan@2m.com.tr • sturan@2m.com.tr 
İstanbul  Tel: (0212) 259 33 64 • Faks: (0212) 259 29 18

 ACARSAN FİLO KİRALAMA 
Acarsan Filo Kiralama San. Ve Tic. Ltd. Şti. Acarsan Plaza Nizip 
Yolu Üzeri 8.Km  Şehitkâmil /Gaziantep
Tel:   (0342) 238 28 85 • Faks: (0342) 238 28 86
filokiralama@acarsan.com.tr
www.acarsanfilokiralama.com.tr

AFFİKS OTOMOTİV 
ORGANİZASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Eski Büyükdere Cad. No.17 4.Levent/İstanbul 
Tel: (0212) 444 05 47 • Faks: (0212) 269 57 57 
www.affix.com.tr • info@affix.com.tr

ALD AUTOMOTIVE
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Energy Plaza 
No: 2 Kat: 5 34805 Kavacık- Beykoz / İstanbul 
www. aldautomotive.com.tr • ald.tr@aldautomotive.com 
Tel: (0216) 538 10 00 • Faks: (0216) 413 20 00

 ALMİRA CAR RENTAL SERVICES
Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok No:394  Bakırköy / İstanbul
Tel: 444 22 56 fax: 02126294850
www.almiracars.com.tr  -  www.holidayautos.com.tr - info@
almiracars.com.tr
Antalya
Tel: (0242) 463 20 60
Ankara
Tel: 444 22 56
Adana
Tel: 444 22 56
Bodrum Havalimanı
Tel: 444 22 56 
Bodrum
Tel: (0252) 316 80 48
Dalaman Havalimanı
Tel: 444 22 56
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: 444 22 56
İstanbul Sabiha GökÇen Havalimanı
Tel: (0216) 685 11 60
İzmir Havalimanı
Tel: 444 22 56
Ayvalık
Tel: 444 22 56
Marmaris
Tel: 444 22 56
Mersin
Tel: 444 22 56
Şanlıurfa
Tel: 444 22 56
Gaziantep
Tel: 444 22 56
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BİKA FİLO KİRALAMA
E-5 Karayolu üzeri Siba Kent Önü Mimar Sinan Mevkii 
B.Çekmece / İstanbul 
Tel: (0212) 863 30 60 • Faks: (0212) 863 30 80 
www.bika.com.tr • faruk.kilicaslan@renault-mais.com.tr

BORUSAN OTOMOTİV
Firuzköy Yolu No: 21 Avcılar/İstanbul 
Tel: (0212) 412 00 00 • Faks: (0212) 412 01 69 
Direkt: (0212) 412 01 68 
www.bmw.com.tr •  yigit.onural@borusanotomotiv.com 
kiralama@borusanotomotiv.com

  BUDGET CAR RENTAL
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24/1 
34854 Küçükyalı / İstanbul  www.budget.com.tr
Tel: (0216) 587 99 90 • Faks: (0216) 489 53 69
Adana
(0322) 459 92 22
Ankara
(0312) 466 03 36 • (312) 466 03 37
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0312) 398 20 34
Antalya Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0242) 330 33 95 • (0242) 330 33 96
Bodrum
(0252) 316 09 29
Bodrum Milas Havalimanı Dış Hatlar Geliş
(0252) 523 02 71
Çorlu
(0282) 652 63 73
Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Geliş
(0252) 792 51 50 • (0252) 792 51 51
Diyarbakır
(0412) 223 07 07 
Erzurum
(0442) 237 47 22
Eskişehir 
(0222) 233 37 00
Gaziantep
(0342) 215 20 55
İstanbul / Taksim
(0212) 244 93 54
İstanbul / Suadiye
(0216) 380 56 55
İstanbul Atatürk Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0212) 465 69 09 • (0212) 465 69 10
Dış Hatlar Geliş (0212) 465 02 40 • (0212) 465 02 41
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar Geliş  
(0216) 588 51 98
İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0232) 274 11 11
İzmit / Kocaeli
(0262) 332 44 99
Kayseri
(0352) 231 76 33
Konya
(0332) 234 31 46
Mersin
(0324) 238 34 74
Samsun Çarşamba Havalimanı
(0362) 844 88 98
Şanlıurfa
(0414) 314 53 40

Trabzon Havalimanı
(0462) 325 65 55 
Van Ferit Melen Havalimanı
(0432) 227 01 91  • (0432) 216 56 06

 CENTRAL FLEET SERVICES
Giz 2000 Plaza No: 7/9 Maslak / İstanbul 
Tel: (0212) 290 67 10 • Faks: (0212) 290 67 17 
www.centraltr.com • info@centraltr.com
İstanbul 4. Levent
Tel : (0212) 281 28 88 – 281 81 10 – 281 81 10 – 281 15 00 
Faks : (0212) 280 31 00
Sivas Havalimanı
Tel: (0346) 225 21 31 •  Faks: (0346) 223 35 04

 CENTRAL RENT A CAR
Ayazağa yolu Giz 2000 Plaza No: 7 Kat : 6 Maslak / İstanbul  
Tel: (0212) 290 70 10 - 290 70 11 • Faks: (0212) 290 67 17 
www. centraltr.com • info@centraltr.com 
Ankara Esenboğa Havalimanı
Tel: (0312) 398 20 62 - 63 • Faks: (0312) 398 20 64
Antalya
Tel: (0242) 316 71 31 • Faks: (0242) 316 08 99
Artvin
Tel: (0466) 212 37 74  • Faks: (0466) 212 38 87
Bodrum
Tel: (0252) 559 00 76 • Faks: (0252) 559 00 46
Eskişehir
Tel: (0222) 221 51 91 - 230 62 61 • Faks: (0222) 230 62 80
Erzurum 
Tel : (0442) 291 25 25 • Faks: (0442) 233 25 00
Diyarbakır 
Tel: (0412) 224 11 00 • Faks: (0412) 224 11 01
İstanbul Levent
Tel : (0212) 281 28 88 - (0212) 281 81 10 - (0212) 281 15 00 
Faks : (0212) 280 31 00
İstanbul Sabiha Gökcen Havalimanı
Tel : (0216) 588 52 99 • Faks : (0216) 588 51 39
İstanbul Yeşilköy
Tel: (0212) 465 60 80 - 465 62 04 - 465 62 05 
Faks: (0212) 465 62 06 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
Tel: (0232) 274 01 44 - 45 • Faks: (0232) 274 06 44
Kayseri
Tel: (0352) 338 30 30 • Faks: (0352) 338 22 22
Trabzon 
Tel : (0462) 321 65 61  • Faks: (0462) 321 51 61

CEYLİN CAR RENTAL
Anadolu Cad. No: 32 /13 Çınarlı / İzmir 
Tel: (0232) 435 22 66 • Faks: (0232) 435 44 52 
www.ceylin.com.tr•ceylin@ceylin.com.tr

 ÇE-TUR ÇELEBİ 
TURİZM TİC. A.Ş.

Anel İş Merkezi Siteyolu Sok. Saray Mah. No:5 Kat:8 
Ümraniye / İstanbul 
Tel: (0216) 666 67 77 • Faks: (0216) 630 31 50
www.celebifilo.com.tr • info@cetur.com.tr

DİNAMİK RENT A CAR
Atatürk Bulvaı No: 70 Ata Apartman  Kuşadası / Aydın 
Tel: (0256) 612 11 51 • Faks: (0256) 612 26 47 
www.dinamikcar.com • dinamik@dinamikcar.com 
melih@dinamikcar.com

İzmir Alsancak (0232) 441 44 17 - 441 44 19
İzmir Adnan Menderes Havalimanı 
İç Hatlar Geliş (0232) 274 17 90 
Dış Hatlar Geliş (0232) 274 00 10 
İzmit / Kocaeli
(0262) 325 25 55 • (0262) 322 56 06    
Kayseri
(0352) 222 61 96
Kayseri Havalimanı İç hatlar
(0352) 338 05 94
Konya (0332) 237 37 50
Konya Havalimanı İç Hatlar
(0332) 237 37 50
Kuşadası
(0256) 614 14 75 • (0256) 614 46 00
Malatya
(0422) 238  56 44 
Malatya Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0422) 266 00 76
Mardin
(0482) 312 56 47 • (0482) 312 04 44
Mardin Havalimanı (0482) 312 04 44
Marmaris (0252) 412 27 71
Sakarya (0264) 282 03 33
Samsun (0362) 231 67 50
Samsun Çarşamba Havalimanı
(0362) 844 86 57
Side
(0242) 753 13 48 • (0242) 753 41 18
Sivas
(0346) 225 59 44
Sivas Havalimanı İç Hatlar Geliş 
(0555) 991 30 58
Şanlıurfa
(0414) 315 00 53
Şanlıurfa Havalimanı İç Hatlar Geliş
(0414) 378 10 15
Tekirdağ (0282) 261 68 31
Trabzon Havalimanı İç Hatlar Geliş (0462) 325 55 82
Ürgüp/Nevşehir (0384) 341 21 77 
Van (0432) 214 63 75
Van Ferit Melen Havalimanı
(0432) 214 63 75

 BACAR OTOMOTİV ALIM SATIM
 SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Büyükbakkalköy Mah. Kaşif Sk. No: 23 
Samandıra Mevkii Maltepe – İstanbul 
Tel: (0216) 311 42 27 info@bacar.com.tr
Kadıköy Şube
GSM (0530)  871 79 07 Emre Çakır

 BAĞDATLILAR OTOMOTİV
 SAN. VE TİC. A.Ş.
Çobançeşme Sanayi Cad. No: 34  Yenibosna/İstanbul 
Tel: (0212) 652 57 40 • Faks: (0212) 551 24 94 
www.bagdatlilar.com • info@bagdatlilar.com 

   BEYAZ FİLO
Şehit Kurbani Akboğa Sokak No: 24 Birlik 06610 Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 454 20 20 • Faks: (0312) 454 20 32
İstanbul
Tel: 0(216) 457 77 66 • Faks: (0216) 457 98 84 
www.beyazfilo.com 
bilal.yurddas@beyazfilo.com • irfan.yalcin@beyazfilo.com
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DOKAY FİLO KİRALAMA
Fatih Mh. 188 Sok. No: 12/P Sarnıç Gaziemir / İZMİR 
Tel: 0232 281 68 44 • Faks: 0232 281 45 93 
www.dokay.com.tr • info@dokay.com.tr
İstanbul
29 Ekim Cad. No: 4 Çobançeşme Yenibosna / İSTANBUL 
Tel: (0212) 444 0 250

  DRD DERİNDERE  FİLO KİRALAMA
Genel Müdürlük
Kazlıçeşme Mh. Abay Cd. N:184  34020  Zeytinburnu / İstanbul
Tel: (0212) 911 1 911 • Faks: (0212) 911 1 519
www.drd.com.tr • info@drd.com.tr 
İstanbul Anadolu Yakası
Tel: (0216) 688 65 70 • Faks: (0216)  767 29 08
Ankara
Tel: (0312) 472 07 07 • Faks: (0312) 472 07 08
İzmir
Tel: (0232) 462 78 88  • Faks: (0232) 462 77 68
Bursa
Tel: (0224) 443 46 00 • Faks: (0224) 443 53 54
Gaziantep
Tel: (0342) 325 00 08 • Faks: (0342) 325 00 09
Adana
Tel: (0322) 456 12 72 • Faks: (0322) 456 12 75
Kayseri
Tel: (0352) 251 40 42

ECONOMIC TOURISM & RENT A CAR
Cumhuriyet Caddesi No: 29 Beler Palas Kat: 2 D: 10 
Taksim/İstanbul 
Tel: (0212) 297 63 50/51 • Faks: (0212) 297 63 52 
www.economictour.com • info@economictour.com

ECR RENT A CAR
Tem Otoyolu Kavşağı Ford Plaza Gürbaşlar 
Rüzgarlıbahçe/ Beykoz/İstanbul 
Tel: (0216) 425 77 57 • Faks: (0216) 425 51 66 
ecr@netteyim.com

  EKAN TOURİSM & CAR RENTAL
Kavaklıdere Sok. No: 23/3 Şili Meydanı / Ankara 
Tel: (0312) 426 69 69 • Faks: (0312) 427 71 61 
www.ekantourism.com • ekan@ekan.com.tr 
Adana
Tel: (0322) 458 92 52 • Faks: (0322) 468 92 53
Antalya
Tel: (0242) 316 75 05 • Faks: (0242) 316 75 04
Kuşadası / Aydın
Tel: (0256) 612 11 51 • Faks: (0256) 612 26 47
Bodrum / Muğla
Tel: (0252) 313 77 64 • Faks: (0252) 316 61 98
İstanbul
Tel: (0212) 343 40 30 • Faks: (0212) 343 40 33
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 • Faks: (0342) 335 25 73

Bodrum Havalimanı
Tel: (0252) 559 02 14 • Faks: (0252) 559 02 17
Bursa
Tel: (0224) 235 32 70 • Faks: (0224) 235 32 71
Çeşme
Tel: (0232) 724 04 44 • Faks: (0232) 724 79 80
Dalaman Havalimanı
Tel: (0252) 792 54 14 • Faks: (0252) 792 54 29
Dalyan / Muğla
Tel: (0252) 284 28 16/284 41 29 • Faks: (0252) 284 31 57
Denizli
Tel: (0258) 262 33 43 • Faks: (0258) 264 53 54
Didim
Tel: (0256) 813 20 00 • Faks: (0256) 813 20 01
Diyarbakır
Tel: (0412) 228 68 54 • Faks: (0412) 228 68 53
Diyarbakır Havalimanı
Tel: (0412) 236 09 33 • Faks: (0412) 228 68 53
Erzurum
Tel: (0442) 234 61 60 • Faks: (0442) 234 80 32
Fethiye / Muğla
Tel: (0252) 614 49 95/614 19 91 • Faks: (0252) 614 93 62
Gaziantep
Tel: (0342) 339 97 20 • Faks: (0342) 335 25 73
Taksim / İstanbul
Tel: (0212) 254 77 10/254 71 54 • Faks: (0212) 254 71 57 
Atatürk Havalimanı / İstanbul
Dış Hatlar Tel: (0212) 465 36 95 • Faks: (0212) 465 36 97 
İç Hatlar Tel: (0212) 465 62 84 • Faks: (0212) 465 62 87
Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar / İstanbul 
Tel: (0216) 588 87 66-67 • Faks: (0216) 588 87 65 
Kartal/İstanbul
Tel: (0216) 427 04 27 • Faks: (0216) 427 15 45
İzmir Havalimanı
Dış Hatlar Tel: (0232) 274 21 63 / 274 22 43
Faks: (0232) 274 43 22
İç Hatlar Tel: (0232) 274 64 20 / 274 64 21 
Faks: (0232) 274 60 22
Kayseri
Tel: (0352) 338 00 44 - 338 05 08
Kemer / Antalya
Tel: (0242) 814 11 40 • Faks: (0242) 814 11 50
Konya
Tel: (0332) 238 49 49 • Faks: (0332) 237 86 65
Konya Havalimanı
Tel: (0533) 370 30 90 • Faks: (0332) 237 86 65
Kuşadası / Aydın
Tel: (0256) 614 67 70 • Faks: (0256) 614 94 73
Marmaris / Muğla
Tel: (0252) 417 45 88 • Faks: (0256) 417 45 96
Samsun
Tel: (0362) 266 65 55-698 58 18 •  Faks: (0362) 266 97 75
Side
Tel: (0242) 753 17 64 - 753 18 47 •  Faks: (0242) 753 33 35
Şanlıurfa
Tel: (0414) 316 47 46 • Faks: (0414) 316 47 46
Trabzon
Tel: (0462) 444 13 99 • Faks: (0462) 326 74 21
Trabzon Havalimanı
Tel: (0462) 325 34 24 • Faks: (0462) 325 34 25
Ürgüp
Tel: (0384) 341 88 55 • Faks: (0384) 341 43 15
Van
Tel: (0432) 215 89 90 • Faks: (0432) 215 89 91
Van Havalimanı
Tel: (0536) 415 75 41 • Faks: (0432) 215 89 91

 EUROPCAR
E5 Yanyol Pamukkale Sok. Fidan Plaza No: 2 
Soğanlık Kartal / İstanbul 
Tel: (0216) 427 04 27 • Faks: (0216) 427 15 45
www.europcar.com.tr•info@europcar.com.tr 
makanlar@europcar.com.tr •  telci@europcar.com.tr 
Adana
Tel: (0322) 453 47 75 • Faks: (0322) 458 15 29
Adana Havalimanı
Dış Hatlar Tel: (0322) 433 29 57 • Faks: (0322) 436 60 83 
İç Hatlar Tel: (0322) 436 25 63 • Faks: (0322) 436 60 83 
Alanya / Antalya 
Tel: (0242) 513 19 29/513 52 39 • Faks: (0242) 512 05 84 
Ankara
Tel: (0312) 426 46 06 • Faks: (0312) 426 16 36
Ankara Havalimanı
Tel: (0312) 398 05 03 • Faks: (0312) 398 05 06
Antalya Havalimanı
İç Hatlar Tel: (0242) 330 30 68 • Faks: (0242) 330 30 88 
Dış Hatlar Tel: (0242) 330 35 06 - 330 30 61 
Faks: (0242) 330 35 07 - 330 38 63
Ayvalık
Tel: (0266) 312 34 46 • Faks: (0266) 312 34 47
Belek / Antalya
Tel: (0242) 715 34 80 - 81 • Faks: (0242) 715 34 82
Bodrum / Muğla
Tel: (0252) 313 08 85 • Faks: (0252) 313 90 25

 ERESİNLER RENT A CAR
Eresinler Ser Plaza Basın Ekspres Yolu Kavak Sokak No: 3 
34530 Yenibosna/İstanbul 
Tel: (0212) 451 33 33 • Faks: (0212) 451 34 34 
www.eresinler.com.tr •r entacar@eresinler.com.tr
İstanbul Etiler
Tel: (0212) 263 72 80 • Faks: (0212) 263 72 81
İstanbul Bostancı
Tel: (0216) 410 89 86 • Faks: (0216) 410 87 34
Ankara
Tel: (0312) 442 53 54 • Faks: (0312) 442 58 54
İzmir
Tel: (0232) 251 51 75 • Faks: (0232) 252 30 44
Antalya
Tel: (0242) 322 11 10 • Faks: (0242) 322 35 50
Bodrum
Tel: (0252) 559 01 41 • Faks:(0252) 559 01 48

ERMO RENT A CAR
Receppaşa Cad. No:12/A Taksim / İstanbul 
Tel: (0212) 237 05 06 • Faks: (0212) 237 62 04 
www.ermorentacar.com•  ture@ermorentacar.com

 EKAR TURİZM SAN.
 TİC. LTD. ŞTİ.
Mücahitler Bulv. Kurtuluş Mah. Bankalar Apt. Altı 88/G 
Seyhan / Adana 
Tel: (0322) 454 55 55 • Faks: (0322) 458 77 82 
www.ekartur.com • ekar@ekartur.com 
ekarturizm@hotmail.com
Mersin
Atatürk Cad. Hamidiye Mah. Yılmaz Ap. No: 94 / 1 Mersin 
Tel: (0324) 238 65 60- 61 • Faks: (0324) 238 65 67
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 FLEET CORP TURKEY
Fatih Sultan Mehmet Mah. Atatürk Cad. No:7 
34470 Küçük Armutlu, Etiler / İstanbul 
Tel: (0212) 362 06 00 • Faks: (0212) 323 52 52
www.fleetcorp.com.tr • info@fleetcorp.com.tr
Ege Bölgesi İzmir Ofisi
Çınarlı Mahallesi İslam Kerimov Cad. No:1 Sunucu Plaza Martı 
Tower D:907 Bayraklı / İZMİR 

 GERÇEK RENT A CAR
Barbaros Bulvarı Darphane Önü 103/A Beşiktaş/İstanbul 
Tel: (0212) 227 47 62/310 04 10 
Faks: (0212) 259 74 83/310 03 99 
www.gercekoto.com.tr • gercek@gercekoto.com.tr

GCR CAR RENTAL
GİSAD Plaza Yenibosna, Merkez Mh.Çınar Cad. 
No: 6/1 Bahçelievler/İstanbul
Tel: (0212) 454 95 50 • Faks: (0212) 454 95 59 
www.gcr.com.tr • gcr@gisad.com.tr

  GRUP OTO KİRALAMA
Konya Yolu 8.Km No:160 Balgat / Ankara 
Tel: (0312) 442 76 52 • Faks: (0312) 442 76 51 
www.grupvolvo.com • mufit@grupvol.com 
grupvolvo@superonline.com 
Ankara Merkez Ofis
Tel: (0312) 284 61 10 • Faks: (0312) 284 61 25

 FIRST CAR RENTAL   
 TÜRKİYE - AYKA
Eğitim Mah. Hakkı Bey Sok. No: 1/3 
Ziverbey-Kadıköy / İstanbul 
Tel: (0216) 414 29 52 • Faks: (0216) 338 29 52 
info@aykarentacar.com • www.aykarentacar.com 
Kadıköy / İstanbul 
Tel: (0216) 414 29 52 • Faks: (0216) 338 29 52 
Ankara 
Tel: (0312) 437 0 242 • Faks: (0312) 447 28 34 
Antalya 
Tel: (0242) 462 25 72 • Faks: (0242) 462 25 62 
Adana 
Tel: (0322) 233 63 33 • Faks: (0322) 233 33 57 
Bodrum Şehir Ofisi / Muğla 
Tel: 0 252 317 15 55 • Faks: 0 252 317 15 57 
Bodrum Turgutreis / Muğla 
Tel: (0252) 382 78 77 • Faks: (0252) 382 66 05 
Bodrum Havalimanı / Muğla 
Tel: (0252) 317 15 56 • Faks: (0252) 559 03 39 
Dalaman 
Tel: (0252) 692 39 51 • Faks:(0252) 692 39 81 
İzmir 
Tel: (0232) 465 18 05 • Faks: (0232) 463 18 01 
Kayseri 
Tel: (0352) 231 76 00 • Faks: (0352)231 50 05 
Konya 
Tel: (0332) 320 17 76 • Faks: (0332) 320 17 76
Van
Tel: (0432) 214 45 65 • Faks: (0432) 214 45 65
Gaziantep
Tel: (0342) 324 48 00 • Faks: (0342 ) 324 48 68
Batman
Tel: (0448) 213 97 57 • Faks: (0488) 213 97 44

GÜL TURİZM
İstiklal Cad. Ada Çarşısı No: 1 Antakya / Hatay 
Tel - Faks: (0326) 213 41 50-51 
GSM: (0532) 261 76 18 
www.gulturizm.com • gulturizm@antakya.net

 HANGAR OTOMOTİV TURİZM 
 SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Maslak Mah. Ahi Evren G45 Polaris Cad. No:4/14
Şişli Maslak / İstanbul
Tel : ( 0212) 346 03 27 Pbx • Faks:((0212) 346 03 20
www.hangaroto.com • info@hangaroto.com

  HAMA OTO KİRALAMA A.Ş.
Fatih Mh. Yakacık Cd. No. 33 Samandıra - Kartal / İstanbul 
Tel: (0216) 561 90 20 • Faks: (0216) 561 90 21 
www.hama-trucks.com 
can.bayrakeri@hama-trucks.com

  HAVAŞ TURİZM
Paşa Limanı Cad. No: 73 Paşalimanı Üsküdar/İstanbul
Tel: (0216) 531 24 00  • Faks: (0216) 531 25 38 
www.havasturizm.com.tr • zhic@cinergroup.com.tr
Taksim Ofis
Şehit Muhtar Cad. No: 38 Talimhane Taksim/İstanbul
Tel: (0212) 254 71 00 • Faks: (0212) 253 33 55

  HEDEF FİLO HİZMETLERİ
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza A Blok K.7 Şişli / İstanbul 
Tel: (0212) 368 32 00 • Faks: (0212) 380 23 53 
www.hedeffilo.com • info@hedeffilo.com
İstanbul / Anadolu Yakası 
Tel: (0216) 468 31 00 • Faks: (0216) 360 11 63 
Ankara 
Tel: (0312) 220 23 46 • Faks: (0312) 220 23 49
İzmir
Tel: (0232) 461 89 98 • Faks: (0232) 461 48 84

  HERTZ RENT A CAR
Zühtüpaşa Mah. Zahit Bey Sok. No: 15 
Kalamış-Kadıköy / İstanbul 
Tel: (0216) 349 84 86  • Faks: 0216 349 47 65
www.hertz.com.tr • n.hidayetoglu@hertz.com.tr
Taksim / İstanbul
Tel: (0212) 225 64 04 • Faks: (0212) 225 65 06
İstanbul / Kadıköy
Tel. (0216) 337 09 88 • Faks: (0216) 337 09 86
İstanbul Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Tel: (0212) 465 59 99 • Faks: (0212) 465 59 98
İç Hatlar Tel: (0212) 465 59 95 • Faks: (0212) 465 59 90 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel. 0216 588 51 91 •  Faks 0216 588 51 93
Adana Şakirpaşa Havalimanı
Tel: (0322) 432 00 74 Faks: (0322) 432 00 73
Ankara
Tel: (0312) 468 62 90 • Faks: (0312) 467 65 41
Ankara Esenboğa Havalimanı
Tel: (0312) 398 05 35 • Faks: (0312) 398 03 96

Antalya Havalimanı
İç Hatlar Tel: (0242) 330 34 65 • Faks: (0242) 330 36 88
Club Med Beldi
Tel: (0242) 330 38 48 • Faks: (0242) 330 38 49 
Club Med Palmiye
Tel. (0242) 330 38 48 • Faks: (0242) 330 38 49
Club Med Kemer Free Style
Tel: (0242) 330 38 48 • Faks: (0242) 330 38 49
Dalaman Havalimanı
Tel: (0252) 792 54 20 • Faks: (0252) 792 54 19
Bodrum Havalimanı
Tel: (0252) 523 01 37 • Faks: (0252) 523 01 38
Club Med Bodrum
Tel: (0252) 523 01 37 • Faks: (0252) 523 01 38
Diyarbakır Havalimanı Geliş Terminali
Tel: (0412) 236 30 25  • Faks: (0412) 236 30 24
Kayseri Erkilet Havalimanı İç Hatlar Terminali
Tel: (0352) 337 38 15  • Faks: (0352) 337 38 16
İzmir
Tel: (0232) 464 34 40 • Faks: (0232) 464 52 15
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Dış Hatlar Tel: (0232) 274 36 10 • Faks: (0232) 274 22 87 
İç Hatlar Tel: (0232) 274 22 48 • Faks: (0232) 274 20 99

  INTER LIMOUSINE
Cemal Reşit Rey Konser Salonu Altı Inter Park 
Kat Otoparkı Harbiye, İstanbul
Tel: (0212) 444 99 77 • Faks: (0212) 361 62 88
www.interlimousine.com.tr
info@interlimousine.com.tr
Ankara
Tel: (0312) 440 61 49 • Faks: (0312) 439 95 58

 IŞIL RENT A CAR
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza 
No:3 Kat:9/B Şişli İstanbul
Tel: (0212) 244 33 11 / dhl:162 • Faks: (0212) 244 26 56
www.isilrac.com
info@isilrac.com • reservation@isilrac.com
Ankara Hürriyet Ofis
Tel: (0312) 207 00 00 / dhl: 2224 • Faks: (0312) 207 00 94
İstanbul Hürriyet Ofis
Tel: (0212) 449 66 19 • Faks: (0212) 449 62 24
İzmir Havalimanı Ofis
Tel: (0232) 274 59 49 • Faks: (0232) 274 59 19
Antalya Hürriyet Ofis
Tel: (0541) 510 96 17

 KÖKER TURİZM
Yeni Ziraat Mah. 15.Sok. 23/A Altındağ/Ankara 
Tel: (0312) 341 46 72/73 • Faks: (0312) 341 25 11 
www.aksrent.com.tr • ofisistanbul@aksrent.com 
shilmikoker@hotmail.com

 LEASEPLAN
Polaris Plaza Ahi Evran Cad. No.1 K.3 34398 Maslak/İstanbul 
Tel: (0212) 335 71 00 • Faks: (0212) 346 02 78 
www.leaseplan.com.tr • leaseplan@leaseplan.com.tr
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 LİDER FİLO
Giz 2000 Plaza No:7 Kat:11 Maslak / İstanbul
Tel: (0212) 347 58 00  • Faks: (0212) 274 86 66
Call Center: 444 9 011
www.liderfilo.com.tr • info@liderfilo.com.tr 
İstanbul Ofis: 
Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. Ağaoğlu My Office 212
No:5 Kat:23 D:390 Güneşli / İstanbul
Tel: (0212) 500 35 75 • Faks: (0212) 500 35 80
Call Center: 444 9 011 •  info@liderfilo.com.tr
Ankara Ofis: 
Saray Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad.
Ak Sok. No: 8 / 9 (1 B) Pursaklar / Ankara
Tel: (0312) 399 46 46 • Faks: (0312) 399 59 00
Call Center: 444 9 011 •  info@liderfilo.com.tr
İzmir Ofis:
Atıf Bey Mahallesi 65. Sokak No:5/A   Gaziemir / İzmir
Tel: (232) 252 07 17  Faks: (232) 252 02 06
Call Center: 444 9 011 •  info@liderfilo.com.tr

MAKS TURİZM OTO KİRALAMA
Çavuşoğlu Mah. Spor Cad. Alacakaya İş Merkezi No: 84 
K:1 Kartal/İstanbul 
Tel: (0216) 488 31 73 • Faks: (0216) 488 31 78 
www.maksturizm.com • servet.kulan@smartsgc.com

MAR CAR RENTAL
Silahtarağa Cad. No:163/1 SSK Hastanesi Yanı Eyüp/İstanbul 
Tel: (0212) 417 29 29 • Faks: (0212) 615 00 71 
www.marcarrental.com 
yildirayerdogdu@marcarrental.com

 MEDOS FİLO KİRALAMA
E-5 Yanyol Fidan Plaza Pamukkale Sokak No:2
Soğanlık, Kartal - İstanbul
Tel: (0216) 427 42 42 • Faks (0216) 427 27 19
www.medosotomotiv.com.tr •  info@medosotomotiv.com.tr

 MENGERLER KİRALAMA
Yılanlı Ayazma Sk. No: 12 34020 Davutpaşa / İstanbul 
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 841 80 15 
www.mengerlerkiralama.com  •  aynur.celtik@avm.com.tr 
İstanbul Davutpaşa
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 841 80 15
İstanbul Etiler
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 358 48 34
İstanbul Kozyatağı
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0216) 573 00 20
İstanbul İkitelli
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 671 11 78
İstanbul Esenler
Tel: (0212) 484 33 00 • Faks: (0212) 658 10 47
Adana
Tel: (0322) 346 25 00 • Faks: (0322) 346 05 54 
Adana
Tel: (0322) 429 52 52 • Faks: (0322) 429 33 30
Ankara
Tel: (0312) 252 70 80 • Faks: (0312) 252 70 90
Bursa
Tel: (0224) 211 74 15 • Faks: (0224) 211 74 12
Kocaeli
Tel: (0262) 371 32 57 • Faks: (0262) 371 24 61

 MERCEDES-BENZ
 FİNANSAL HİZMETLER
Tem Otoyolu Hadımköy Çıkışı Mercedes Cad. 
34500 Bahçeşehir /İstanbul 
Tel: (0212) 866 65 65 • Faks: (0212) 858 09 67 
www.mercedes-benz-finansalhizmetler.com
kubra. keskindokur@daimler.com

 MILLER CAR RENTAL
Merkez Mah. Erseven Sokak No: 3 Kağıthane/İstanbul
Tel: (0212) 246 06 47 • Faks: (0212) 240 20 60
www.millercarrental.com • info@millercarrental.com
İstanbul Tuzla                   
Tel: (0212) 246 06 47
Çanakkale 
Tel: (0286) 263 63 63

 OPTIMAL - AUTO LEASE
Maslak Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No.4 
K.9 D. 29 Şişli-İstanbul 
Tel: (0212) 290 70 20 • Faks: (0212) 290 70 24 
www.optimalautolease.com •  info@optimalautolease.com

  NATIONAL & ALAMO
CAR RENTAL
Tem Otoyolu Kavacık Kavşağı Ford Plaza K. 4 - Beykoz İstanbul
Tel: (0216) 680 06 90 pbx • Faks: (0216) 680 06 99
İstanbul Taksim
Tel: (0212) 254 77 19 - 253 58 17 
Faks: (0212) 253 58 17
İstanbul / Kavacık 
Tel: (0216) 680 06 90 • Faks: (0216) 680 06 99
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Tel: (0212) 465 35 46 – 465 32 39 – 465 04 64 
Faks: (0212) 465 35 46 
İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Geliş 
Tel: (0212) 465 77 93 • Faks: (0212) 465 77 94
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (+90) 216 588 87 07 – 588 87 06 
Faks: (+90) 216 588 87 05 
Ankara 
Tel: (+90) 312 427 64 53 - 426 45 65 
Faks: (+90) 312 426 63 87
Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (+90) 312 398 21 66 • Faks: (+90) 312 398 21 67
İzmir
Tel: (+90) 232 422 71 07 - 422 24 99 
Faks: (+90) 232 422 24 99 
İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Geliş 
Tel: (+90) 232 274 39 10 • Faks: (+90) 232 274 39 11
İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar
Tel : (+90) 232 274 62 65 • Faks : (+90) 232 274 62 75
Adana
Tel: (+90) 322 453 09 87 - 459 83 25 
Faks: (+90) 322 458 33 78 
Adana - Airport Domestic Arrivals 
Tel: (+90) 322 432 27 43 • Faks: (+90) 322 458 33 78 

Milas
Tel: (0252) 513 79 30 • Faks: (0252) 513 79 40
Tekirdağ
Tel: (0282) 685 48 31 • Faks: (0282) 685 48 41
İzmir Bornova
Tel: (0232) 462 60 34 • Faks: (0232) 462 40 13
İzmir Merkez
Tel: (0232) 274 66 66 • Faks: (0232) 274 66 68
Samsun
Tel: (0362) 256 21 00-07 • Faks: (0362) 256 22 01
Sivas
Tel: (0346) 226 17 87 • Faks: (0346) 226 14 20

Adana Havalimanı Dış Hatlar
Tel: (+90) 322 432 27 43 • Faks: (+90) 322 458 33 78
Antalya – Airport Domestic Arrivals
Tel: (+90) 242 330 35 57 • Faks: (+90) 242 330 35 58
Antalya Havalimanı Dış Hatlar T-1 Geliş
Tel: (+90) 242 330 33 16 • Faks: (+90) 242 330 33 16
Antalya Havalimanı Dış Hatlar T-2 Geliş
Tel: (+90) 242 330 33 17 • Faks: (+90) 242 330 33 17
Ayvalık ve Edremit Havalimanı
Tel: (0266) 312 69 19 • Faks: (0266) 312 69 19
Batman Havalimanı
Tel. 0530 036 90 12
Bodrum
Tel: (+90) 252 313 61 10 - 313 62 54 
Faks: (+90) 252 313 62 54
Bursa
Tel: (0224) 232 17 18 • Faks: (0224) 232 17 18
Denizli
Tel: (+90) 258 265 77 90 • Faks: (+90) 258 265 77 90
Diyarbakır
Tel: (+90) 412 228 22 17 • Faks: (+90) 412 228 22 17
Dalaman
Tel: (+90) 252 697 51 20 • Faks: (+90) 252 697 51 20
Erzurum
Tel: (+90) 442 234 30 25 • Faks: (+90) 442 234 30 24
Erzurum Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (+90) 442 234 30 25 • Faks: (+90) 442 234 30 24
Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Geliş
Tel: (+90) 342 336 77 18 • Faks: (+90) 342 339 13 39
Gaziantep Havalimanı Dış Hatlar Geliş
Tel: (+90) 342 336 77 18 • Faks: (+90) 342 339 13 39
Malatya
Tel: (+90) 422 325 34 34 - 321 13 13 
Faks: (+90) 422 75 85 
Malatya Havalimanı İç Hatlar Geliş 
Tel: (+90) 422 325 34 34 - 321 13 13 
Faks: (+90) 422 75 85
Marmaris
Tel: (+90) 252 413 61 91 
Nevşehir
Tel: (+90) 384 341 65 41 - 42 • Faks: (+90) 384 341 65 43 
Kayseri
Tel: (+90) 352 338 21 40 • Faks: (+90) 352 338 21 50
Kocaeli Havalimanı
Tel: (0262) 335 55 00 • Faks: (0262) 335 17 60
Konya
Tel : (+90) 332 350 17 77 • Faks : (+90) 332 235 65 88
Kuşadası 
Tel: (+90) 256 618 00 38
Mardin Havalimanı 
Tel: 0530 304 47 14
Samsun 
Tel: (0362) 202 00 15 • Faks: (0362) 202 00 15
Sivas 
Tel: (0346) 223 30 58 • Faks: (0346) 223 30 58
Şanlıurfa
Tel: (+90) 414 316 22 23 • Faks: (+90)414 316 24 25
Şanlıurfa – Dedeman Hotel
Tel: (+90) 414 318 25 00 • Faks: (+90)414 316 24 25
Trabzon Havalimanı İç Hatlar
Tel: (+90) 462 325 32 52 • Faks: (+90) 462 323 23 16
Van
Tel: (+90) 432 216 15 78 • Faks: (+90) 432 214 74 86
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RICH RENT A CAR
Sefa Sirmen Bulv. Grand Yükseliş Oteli 
Lobby Katı İzmit/Kocaeli 
Tel: (0262) 335 55 00 • Faks: (0262) 335 17 60 
www.richrent.com
zenginotm@superonline.com 
reservation@richrent.com 
İzmit / Kocaeli
Tel: (0262) 325 06 07 Faks: (0262) 324 55 22
Gölcük / Kocaeli
Tel: (0262) 412 86 86 Faks: (0262) 412 09 60

 SİMENİT OTO KİRALAMA
Oğuzlar Mah. 1.Cad. No: 46/E Balgat/Ankara
Tel: (0312) 284 15 00 • Faks: (0312) 284 15 99 
www.simenit.com
simenit@simenit.com ufkalv@gmail.com

 SIXT RENT A CAR /
ARTI SEYAHAT ACENTESİ A.Ş.
Cumhuriyet Bulvarı N:141/A Alsancak / İzmir
Tel: +90 (232) 463 89 99 • Faks: +90 (232) 463 13 75 
Rezervasyon Merkezi: +90 (232) 444 00 76 
www.sixt.com.tr • 4440076@sixt.com.tr 
Çağrı Merkezi: 444 0076
Ankara Havalimanı
Antalya Havalimanı
Bodrum Ofis
Bursa Şehir Ofis
Bursa Havalimanı
Çerkezköy Şehir Ofis
Dalaman Havalimanı
Diyarbakır Ofis
Gaziantep Şehir Ofis
Gaziantep Havalimanı İç Hat
Gaziantep Havalimanı Dış Hat
İstanbul Etiler Ofis
İstanbul Astoria Alışveriş Merkezi Ofis
İstanbul Ataşehir Ofis
İstanbul Kozyatağı Ofis
İstanbul Çekmeköy Ümreniye
İstanbul Atatürk Havalimanı Ofis
İstanbul Hilton Ofis
İzmir Şehir Ofis
İzmir Havalimanı
Kayseri Şehir Ofis
Kayseri Havalimanı
Kapadokya Ofis
Kuşadası Ofis
Marmaris Ofis
Adana Ofis
Samsun Ofis
Samsun Havalimanı
Sivas Ofis 
Sivas Havalimanı

PUSULA OTO KİRALAMA
Ressam Salih Ermez Cad.15/1 Gözcübaba 
Göztepe/İstanbul 
Tel: (0216) 565 48 47 • Faks: (0216) 566 25 99 
www.pusulaoto.com • info@pusulaoto.com

 RENTO FİLO YÖNETİMİ
Evren Mah. Bahar Cad.
Polat iş merkezi, C Blok K: 2/6  Güneşli /İstanbul
Tel: (0212) 489 02 02 • Faks: (0212) 489 02 06 
www.rentofilo.com • info@rentofilo.com

PRATİK TURİZM OTOMOTİV NAK. TİC.
ve SAN. LTD. ŞTİ. 
Birlik Org. San. Sitesi 1.Cad. No: 52-54-56-58 
Beylikdüzü/İstanbul
Tel: (0212) 876 48 62 • Faks: (0212) 875 25 29 
www.pratikaraba.com • info@pratikaraba.com

 OTOCAR ARAÇ KİRALAMA
Atatürk Bulvarı 13/A Şanlıurfa 
Tel: (0414) 312 09 09 • Faks: (0414) 316 83 49 
www.otocarrental.com.com • info@kanculturizm.com com
donmezler@hotmail.com • donmezler@otocarrental.com
İstanbul 
Tel: (0212) 213 66 00 • Faks: (0212) 213 16 00
Ankara
Tel: (0312) 426 31 58 • Faks: (0312) 426 31 59
Gaziantep
Tel: (0342) 336 53 53 • Faks: (0342) 336 11 65 
Diyarbakır 
Tel: (0412) 229 35 35 • Faks: (0412) 229 01 34

 ÖLMEZLER - İBS TURİZM
Atatürk Cad. No: 374/A D:4 Alsancak/İzmir 
Tel: (0232) 464 61 50 • Faks: (0232) 422 05 50 
www.olmezlergrup.com • info@olmezlergrup.com

 PARTNER FLEET SOLUTIONS
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza  Kat: 5 D:27 Maslak/İstanbul 
Tel: (0212) 346 09 20 • Faks: (0212) 346 09 19 
www.partner-pfs.com • selcuk@partner-pfs.com

 PASİFİK OTO
Koreşehitleri Cad. 37/4 D:5 Zincirlikuyu/İstanbul 
Tel: (0212) 275 42 44 • Faks: (0212) 272 04 61 
www.pasifikoto.com.tr • samim@pasifikoto.com.tr 
Ankara
Tel: (0312) 426 08 88 pbx • Faks: (0312) 426 07 77

 PLAN TOURS
Cumhuriyet Cad. No: 83/1 Elmadağ/İstanbul
Tel: (0212) 234 77 77 • Faks: (0212) 231 89 65 
www.plantours.com • operation@plantours.com

 TAN OTO MOTORLU ARAÇ. VE
TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Fatih Sultan Mehmet Bulv. No. 252 Macun Mah. Ankara 
Tel: (0312) 591 34 34 Faks: (0312) 397 24 81 
www.tanoto.com.tr • info@tanoto.com.tr

  TEB ARVAL ARAÇ FİLO
 KİRALAMA A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No: 1 Kat 5 – 6 34349 
Beşiktaş/İstanbul 
Tel. (0212) 337 55 00 • Faks (0212) 292 64 30
 www.tebarval.com.tr • tebarval@tebarval.com.tr

 TFS OTO KİRALAMA
Bostancı Bağdat Cad. Ata Apt. No: 524 D: 4 Kadıköy/İstanbul 
Tel: (0216) 380 36 00 • Faks: (0216) 380 81 40 
www.mineralgroup.com.tr •  info@mineralgroup.com.tr 
İzmir
Tel: (0232) 374 28 20 Faks: (0232) 374 28 40

  TUNA FİLO KİRALAMA
Zümrütevler Mahallesi Nazmi İlker Sokak
Tuna Plaza No: 6 Maltepe / İstanbul 
Tel: (0216) 441 72 42 • Faks: (0216) 441 27 08
www.tunafilo.com • info@tunafilo.com

TRAVELIUM TOURISM AND TRAVEL AGENCY 
Taksim Taşkışla Cad. Hyatt Regency Otel 
No:1 Beyoğlu/İstanbul 
Tel: (0212) 240 88 20 • Faks: (0212) 240 81 10 
www.travelium.com.tr • rentacar@travelium.com.tr 
barslan@travelium.com.tr

 TRIO CAR RENTAL
Kısıklı Mah. Alemdağ Yanyol Cad. No.8 E/1 
P.K. 34692 Üsküdar /İSTANBUL
Tel: (0216) 505 45 42 • Faks: (0216) 505 45 12
www.triocarrental.com • info@triocarrental.com
Merkez Rezervasyon
Tel: (0212) 505 45 42 • Faks: (0212) 505 45 12
rezervasyon@triocarrental.com 
Hizmet Noktalarımız 
Adana
Adana Şakirpaşa Havalimanı
Ankara
Ankara Esenboğa Havalimanı
Antalya
Antalya Havalimanı
Ayvalık / Balıkesir
Balıkesir Edremit Körfez Havalimanı
Batman Havalimanı
Bursa 
Bodrum
Dalaman
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Erzurum Havalimanı
Gaziantep Havalimanı
İstanbul Atatürk Havalimanı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İzmir
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Kayseri
Konya
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Tüzük Madde 6
1) Asli Üyelik
a)(Gerçek Kişiler): Derneğin amaçlarını kabul eden 
ve oto kiralama faaliyetlerinde bulunan aşağıdaki ni-
teliklere sahip kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye 
olacak kişilerin; Türkiye’de oto kiralama faaliyetlerin-
de bulunup, müstakil bir bürosu ve dernek üyeliğine 
müracaat tarihinde yaşı 2 yıldan daha eski olmayan, 
firma veya kuruluş adına kayıtlı- en az 10 adet oto-
mobili bulunan firma ve kuruluşların sahip veya yö-
neticisi olmaları gerekir. Her kuruluşu bir üye temsil 
eder. Dernek üyeliği, madde 27’de belirlenen giriş ai-
datının ödenmesini takiben ve yönetim kurulu kararı 
ile kesinleşir.
b) (Tüzel Kişiler): Derneğin amaçlarını kabul eden ve 
oto kiralama faaliyetlerinde bulunan aşağıdaki nitelik-
lere sahip kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye ola-
cak tüzel kişilerin; Türkiye’de oto kiralama faaliyetle-
rinde bulunup, müstakil bir bürosu ve dernek üyeliği-
ne müracaat tarihinde yaşı 2 yıldan daha eski olma-
yan, aynı tüzel kişilik adına kayıtlı en az 10 adet oto-
mobili bulunması gerekir. Her kuruluşu, o kuruluşun 
Yönetim kurulu başkanı veya Yönetim kurulu başkanı-
nın görevlendirdiği bir kişi temsil eder. Dernek üyeliği, 
madde 27’de belirlenen giriş aidatının ödenmesini taki-
ben ve yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
TOKKDER Yönetim Kurulu, gerektiğinde üyelerini ve 
üye olmak isteyen firmaları Etik Kurallara uygunluk 
açısından denetleme hakkına sahiptir.

TOKKDER Üyelik Koşulları

ÜLGER RENT A CAR
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali 
No: 1/A Yeşilköy/İstanbul 
Tel: (0212) 465 35 16 • Faks: (0212) 465 35 17 
www.ulgerrentacar.com • ulger@ulgerrentacar.com
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
İç Hatlar Tel: (0216) 588 01 18 • Fax: (0216) 588 01 19 
Dış Hatlar Tel: (0216) 588 01 17

ULUSOY RENT A CAR
Cumhuriyet Cad. No:161/2 34373 Elmadağ / İstanbul 
Tel: (0212) 225 10 00 • Faks: (0212) 232 03 36 
www.ulusoyrentacar.net • mali@doruk.net.tr

  ULUGÖL OTOMOTİV SAN.
 TİC. LTD. ŞTİ.
Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Çiçek Sk. No.2 
Ataşehir/İstanbul
Tel: (0216) 575 50 55 • Faks: (0216) 573 06 05 
www.filonet.com.tr • info@filonet.com.tr

  ÜÇYILMAZLAR TUR. ve OTO 
BAKIM SERVİS HİZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Seyrantepe Mh. Altınay Cad. No: 9  Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 321 33 10 /11  •  Faks: 0212 321 33 12
www.ucyilmazlaroto.com • coskun@ucyilmazlaroto.com 
Antalya
Gazi Bulvarı Demokrasi Kavşağı No:800
Tel: 0242 313 12 91/93/95  • Faks: 0242 313 12 82

  YUNUS OTO KİRALAMA
Tepecik Yolu No.14 Etiler - İstanbul 
Tel: (0212) 257 80 80 • Faks: (0212) 257 86 50 
www.yunusrent.com • resv@yunusrent.com

   ZAFER RENT A CAR
Akdeniz Cad. No: 8 35210 Pasaport-Alsancak/İzmir
Tel: (0232) 425 66 00 • Faks: (0232) 483 09 04 
www.zaferrentacar.com • info@zaferrentacar.com 
İzmir Havalimanı 
Tel/Faks: (0232) 274 23 74  • Rezervasyon Tel: (0232) 425 66 00

 ZEPLİN CAR RENTAL
Kore Şehitleri Cad.38/8 Zincirlikuyu /İstanbul 
Tel: (0212) 444 01 34 / 273 24 00 Faks: (0212)273 28 88
www.zeplincar.com • res@zeplincar.com
İstanbul / Merkez
Tel: (0212) 273 24 00 • Faks: (0212) 273 28 88
İstanbul / Zincirlikuyu
Tel: (0212) 273 60 35 • Faks: (0212) 273 60 36
İstanbul Atatürk Havalimanı
Tel: (0212) 273 24 00 • Faks: (0212) 273 28 88
İstanbul / Bostancı
Tel: (0216) 362 42 48 • Faks: (0216) 362 42 50
İstanbul / Pendik
Tel: (0216) 511 18 25 • Faks: (0216) 511 18 26
İstanbul / Esenyurt - Beylikdüzü
Tel: (0212) 423 06 34 • Faks: (0212) 423 06 33 
Ankara / Çankaya
Tel: (0312) 441 22 55 • Faks: (0312) 442 46 66
Ankara / Çankaya
Tel: (0312) 437 38 32 • Faks: (0312) 437 38 42 
Ankara / İstanbul Yolu
Tel: (0312) 387 01 34 • Faks: (0312) 387 01 31
İzmir / Havalimanı
Tel: (0232) 274 31 67 • Faks: (0232) 274 31 57
İzmir / Bornova
Tel: (0232) 486 01 34 • Faks: (0232) 486 01 36
Antalya
Tel: (0242) 323 92 44 • Faks: (0242) 323 93 73
Denizli
Tel: (0258) 268 55 65 • Faks: (0212) 273 28 88
Çorlu
Tel: (0282) 673 71 80 • Faks: (0282) 673 71 82
İzmit
Tel: (0262) 325 04 01 • Faks: (0262) 325 04 03
Zonguldak
Tel: (0212) 273 24 00 • Faks: (0212) 273 28 88
Adana
Tel: (0322) 457 07 79 • Faks: (0322) 457 67 86
Afyon
Tel: (0272) 215 40 07 • Faks: (0272) 215 40 07
Aydın
Tel: (0256) 226 33 38 • Faks: (0256) 226 33 39
Balıkesir
Tel: (0266) 221 88 90 • Faks: (0266) 221 8893 
Bandırma
Tel: (0266) 221 88 90 • Faks: (0266) 221 8893 
Batman
Tel: (0488) 213 97 57 •  Faks: (0488) 213 97 44
Bodrum
Tel: (0252) 559 02 65 • Faks: (0252) 559 02 75
Bursa
Tel: (0224) 224 35 87 • Faks: (0224) 224 35 87
Çorum
Tel: (0364) 224 94 94 • Faks: (0364) 224 48 58
Dalaman
Tel: (0252) 612 77 78 • Faks: (0252) 612 39 99
Diyarbakır
Tel: (0412) 229 46 01 • Faks: (0412) 229 46 02
Edremit
Tel: (0530) 941 60 39 
Elazığ
Tel: (0424) 233 01 21 • Faks: (0424) 233 01 21
Erzincan
Tel: (0446) 214 69 71 • Faks: (0446) 214 22 49
Erzurum
Tel: (0442) 234 74 84 • Faks: (0442) 234 74 92
Eskişehir

Malatya
Marmaris
Nevşehir Ürgüp
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Şanlıurfa Havalimanı
Trabzon Havalimanı
Van

Tel: (0224) 224 35 87 • Faks: (0224) 224 35 87
Gaziantep
Tel: (0342) 324 48 00 • Faks: (0342) 324 48 68
Hatay
Tel: (0326) 221 65 11 • Faks: (0326) 221 65 12
İskenderun
Tel: (0326) 619 01 07 • Faks: (0326) 619 01 07
Kayseri
Tel: (0352) 338 21 40 • Faks: (0352) 338 21 50
Konya
Tel: (0332) 236 51 79 • Faks: (0332) 238 94 34
Kütahya
Tel: (0272) 215 40 07 • Faks: (0272) 215 40 07
Marmaris
Tel: (0252) 413 46 69 • Faks: (0252) 413 46 70
Mersin
Tel: (0324) 333 00 10 • Faks: (0324) 328 85 89
Nevşehir-Ürgüp
Tel: (0384) 212 77 44 • Faks: (0384) 212 77 44
Samsun
Tel: (0532) 428 38 95
Sivas
Tel: (0346) 221 83 61 • Faks: (0346) 295 13 94
Tokat
Tel: (0356) 212 28 44 • Faks: (0356) 212 38 44
Trabzon
Tel: (0462) 328 04 44 • Faks: (0462) 328 04 04
Urfa
Tel: (0414) 312 53 18 • Faks: (0414) 312 53 18
Uşak
Tel: (0272) 215 40 07• Faks: (0272) 215 40 07
Van
Tel: (0432) 214 65 75 • Faks: (0432) 215 47 67






